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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ἍΕΠΙΙΠΜΙΟΝ Ἅ-. 
ΚάΙ ΓΑ 4ΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ Ὑπο. 

ΜΝΠΜΑΙ 4. 
ο 

ΚΕ. (ματι. ΤΧ. [4. 9.] Γά. Βαΐ, Ῥ. (944.) 

Γαληνοῦ Προοέμιον. (θὺκ ἐν τούτῳ μὲν βι- 

βλίῳ "Ιπποκράτης Λώος περὶ τῶν νόσων ἑκάσιῃ τῇ χώρα 

οἰκείων ἄγειν καθέστηκδ, καθάπερ δη ἄλλοτέ ποτε" ὅτι ὁ 

καθόλου αὐτοῦ λόγος ᾖ περὶ νόσων τῶν ἐπιδημιῶν καλυυμέ- 
νων, τουτέστυ τῶν κατὰ δήμους κατασκηπτόντων, αἱ ὰἃ 

ἀπὸ τῶν ἐπιδημιῶν οὕτω διαφέρουσαι, ὅτι αἱ μὲν κατά τι- 

ΗΙΡΡΟΟΠΑΤΙ5 ΕΡΗ)ΕΜ. 1. ΕΤ 

αΑβΙΕΝΙΝ ΠΠ ΟΝ ΟΟΝΙΜΕΝ- 

ΓΑΠΙΟςΣ 1. 

Ρχγασβαἰἷο Οα]ομί, Ἆοι Ίου απῖάαεπι Πβτο 

Ηιρροοναίος Όοιις ἆαο ῥρτοργφ οι]ήδᾳαο τοδίοΠῖ απογυί» 

Ἄρογο ΙΙ 1 Ες Ποπ (απο αἰῖας ποππαπηπαπα, αποά απ]- 

νενία {ρ[ς ογα[ῖο ἆα ππογρί5 αρεαίατ αιῖ εριἀοπ, Ίσα 

ε[ ρορι]αίαι ρτα[[απίος ποµαϊπαπίς, απ ᾱ- νεγηασιι]ῖ [ο 

ἀἰΠοσιπί, απο 1111 φιλάσπι ρες αλαιιοά ἱοπιρας απαπάαπι 

σλΙΡΝΌΘ ΤΟΜ.ε ΧγΙΙι Α 



1ΗΠΠΟΝΡΑΤΟΣΣ ΕΗ14ΗΛΠΙ4ΣΝ ἁ 

Εά. Οἶνατι. ΥΧ. [2.1] Εὰ. Βαΐ. Υ. (414.) 
να χρόνον τινὰ χώραν διαβαίνουσιν" αἱ δὲ τοῖς οἰκήτορ- 

σιν ὥσπερ συγγενεῖς διὰ παντὸς ἔπωνται. ἐν τῷ γοῦν βι- 

βλίῳ περὶ ἀέρων καὶ τόπων καὶ ὑδάτων ἔδημα τὰ νοσήματα 

διδάσκει τὰ διὰ τῶν οἰκημάτων ἑκάσιων προσγινόµεα. ἐν 
τούτῳ δὲ τὰ νοσήματα ἐπιδήμια τὰ κατά τινα χρόνον πταν- 

δημεὶ τὰς πόλεις ἢ τῶς γενετὰς ἁπάσας ἐπιχειροῦντα. ταῦτα 

δὲ ἄμφω τῶν νοδηµάτων ἡγένη πάἀγκοινά τὲ καὶ πάνδηµα 

ὀνομάδειν εἴωθεν' λουπὰ δὲ πάντα σποραδικὰ, τὰ δή που 
μὴ κοινώς πολλοὺθ, ἀλλ ἕκαστον ἰδίᾳ καταλαμβάνει. πολ- 
λάκις γὼρ οἱ "Ἕλληνες τὸ σπείρειν ανιὶ τοῦ διασπείρειν καὶ 
ὑπ ἄλλήηλων διαχωρίδειν ἔλαβον, καὶ κατὰ τοῦτον τρὀπον 
Θουκυδίδης περὶ τῶν νεανίσκων᾽ Ίρος δὲ ἄλλοι ἐν τῷ ἄλ- 
λῳ τῆς πόλεως µέρευ σποραδικοὶ ἀαπολώλασι' τούτων δὲ νο- 

σήμάτων ὡς ἢᾗ γένεσις, οὕτω καὶ αἰτία κοινή ἐστι. ὅταν δὲ 

τρεῖς ὧσιν αἰτίαυ ἂφ ὧν τὰ νοσήματα γίνεται, µία μὲν 

τοῖς προσφεροµένοις ἕνεσει, δευτέρα δὲ τοῖς πραττοµένους, 

τρίτη δὲ τοῖς ἔξωθεν ἐμπίπτουσι. ἀπὸ τοῦ μὲν ἑκάστου 

κοινὼ τὼ φοσήµατα γίνεσθαι εἴωθεν καὶ μάλιστα ἀπὸ τῆς 

γορίοπεπι Ρεγναάαπε, Ἱ Υετο ἱπςο]αβ ίαπα παπι οοβηα[ὰ 

Ἠ]]ο ΠΟΠ {ΤΕΠΙΡΟΓΕ οοπἰοπίμτ. ᾖἸίαιο Ἠῃτο ἆα αξτε, 

Ιοοῖ οἱ αΠῖ6 νεγηασι]οθ ΠΙοΙΏοθ ἀοοεῖ, απῖ ρεν [Πηρι]ας 

Ἱαριίαίῖοπος οῬοτιαπίαγ. Ἠοο αιίεπι 1ρτο ΠΠΟΓΡΟΒ ερἰἀε- 

πηΙο8, 4 Ῥεν αἰηιιοά {ἔεπιραθ ρα[Πϊπι νε] οἰνίίαίον νε] πᾶ- 
{1οπες ηϊνετ[ας αἀοτιαπίμτ, Ἠσαεο αμὐίοπι ὅιμο ΠιογΡογαπι 

δεπετα μπι οοππιαπία ἴππι ρα[ιπι Ρτα[απίῖα παποαρατθ 

οοπ/μον1{, Οείοτα νεγο οπιηία ἀἰ[ροτία, ο«αε [οἰ]]οεί πο 

οοπιπηιιπ (ος πηπ]ίοδ, {[εἆ [ορτίαπα ϱπεπι(αε Ρτεπεπάμπῖ, 

Ναπι [αερίας Ογαοοί σπείρειν ρτο ἀ[ρείρετε εἰ αἳ {πνῖσεπα 

Γερατατε υ[αγρατυΠ!, εοιθ πιοάο Τλμαογαιάες ἆε Ἰανεπ- 

Ῥας αἲί: νοτο απίθια αλ ἵπ αἰία οἰνιίαιϊ Ρατίε ἀῑρετῇ 

Ρετιεγιηῖ, Ἠοταπι αὐίεπῃ ππογΡοτπη μέ σεπεταϊο ἀία εἰ 

οαυ[α οοπηπημπῖδ, ΘΟάπ αιίεπι ἴτεν οα[αο Πηί α απ1ρας 

οροτΙα Πτι πιοΥΒ1, παπα ϱαἶεπῃ 18 αιιαο ε[εταπίας, αἰίεγα 

186 ᾳµαο Παπί, [ογίῖα 16 ᾳµαε εχἰτ]η[εοις Ἰποϊάσηί. Α 

{ιμρυ]1 [απο ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΘ πιοχρί Ποχὶ οοΏ/αεΥεχαο, ο Ροιί[-. 



ΚΝά ΤΗ 1ΗΝΟΤ" ΕΙΣ ατΊο ΡΗΠΟΜΝΗΠΜΑ 4. 3 

Εᾱ. Οπασι. ΙΧ. [ο.] Εά. Ῥα8. . (9441.) 
αέρος ἡμᾶς περιέχοντος καταστάσεως. οὐ. γὰρ τὰ πλεῖστα 

συμβαίνει ἐκ τῶν προσενεχθέντων σιτίων τὸ κοινὺν νόσημα 
τὴν πόλεα 3 χώραν ἢ στρατὸν διαβαίνειν, ὥσπερ µήτ ἐπ 
τῶν κοιγῶν πραγμάτων τε καὶ πονημάτων περιεχόμενος ἡμᾶς 

αἡρ, εἰ ἀμετρότερον θερμαίνηται ἢ καταψύχηταυ ἡ ὑγραίνηται 
ἢ ξηραϊνηται τὴν σσμάτων συμμετρίαν τὴν οὖσαν ὑγιείαν διατα-- 

θάττει καὶ στρέβλει καὶ ἀνατρέπει. ταῖς γρ ἄλλαις αἰτίαις 

μήθ ὁμοῦ πάντες αἀντιάζομεν μήθ ἡμέραν ὁλόκληρον ἑπο- 
χείµεθα, ἀλλὰ μόνος αἲρ ἅπαντας περιέχει καὶ ἀπὸ πάν- 

των εἰσπνεῖται,. Ὑίνεσθαι γὰρ αδύνατον ὅτυο μὴ τὼς τῶν 
ζώων σωμάτων εὐκρασίας μετὰ τῆς αὐτοῦ μεταβυλῆς διατί- 

Θεσθαι καὶ µεταβάλλεσθαι. καὶ διὰ ταῦτα καθάπερ αὐτὸς 
διδάσκει ὃ “Ιπποκράτης. ἤρυς μὲν τῆς ὥρας εὐκραιοτάτης 

οὔσης αἷμα τῶν χυμών εὐκρατότατος ὢν εὐπορεῖ καὶ αὐξά- 

νεται. ΛΧειμώνος δὲ τῆς ψυχροτάτης ὥρας οὔσης τὸ φλέ- 

γμα ψυχρότατος ὁ χυμὸς ὢν, ὥσπερ καὶ τοῦ θέρους τῆς 
ὥρας Θερμοτάτης χυμὸς Θερμότατος 4 χολὴ ξανθή" τοῦ δὲ 
φθινοπώρου τῆς ὥρας ξηροτάτης µέλαινα χολὴ ἡ πλείστη 

Επι αἩ αξτῖ πο απιδ]εη[ῖ [αΐα. ΎΝοἩα επίπι Ῥ]εταπι- 

ᾳπε ασο]α1ξ ρε ἵπσεβος οἶθοῦ ΠπιογΡαΠι ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ οἰν]ία-- 

ἴεπι απ τερίοπεπι αμί εχκεγοῖῖαπι Ῥεγναάετε, αέ πε(αε Ῥεγ 

ΟΟΠΙΠΙΙΠΕΦ ἴππι οεοιραίοπε {απι ἶαροτες απιβίεπβ πος 

αξτ { Ππιπιοάεταίιας οα]εῃαί αιϊ {π]σεαί απἲ Πιιπιε[οαί αιιῖ 

Πεσε[εαί οοτροταπα [γπαππείγίαπη, ᾳπαε [απ]ίας ε[ί, Ππίετίατ-- 

νατ, ἀερταναί, ενετηῖ. ΑΙ επῖπι σαμῇς πε(αε Επι] 

ΟΠΙΠεΣ οοουστΙπΊαδ, Ἠε(πε ἀῑεπι Ππίερτιπα Γαρ]οίππας, Γεὰ 

αξτ [ο]ᾳς5 {οτί ΟΠΙΠΕΒΘ απιρῖῖ, αἴᾳιθ αΡ οπηπῖρις Ππ[ρΙταίαγ. 

Επετῖ Παπιάεπι ποπ ῥΡοίεβ ααἴηΠ ϱΟΓΡΟΓΗΠΙ αΠΙΠΙΔΗΒΙΠΙ 

ἰεπιρεταπιεπία ΟΗΠΙ εἶμς ΡεγπιυϊαίΙοπα α[Ποϊαπίητ,. Αίαιε 

Ῥτορίετεα, αἱ 1ρ[ε ἀἆοοεί Ηιρροοχαίες: ᾖτετε οαμµίάεπι ἴεπι- 

ρεταιϊ[ιπια τεπιρε[ῖαιε Γαπρμῖ: ΓΙΟΥ ΙΤ ἑεππρεγωεῖ [Ἴπιιες 

αδιμάαὲ αιδε[οίίφμε, Πίειπε ἐεπαρε[ίαιε [ηὶριάϊ[ἔππα, ρἰεμίεα 

Εη1ΟΥ [ηἱςίαϊ [[πεως, οιεπιαἁάπιοᾶιπη εἰ αε[ίαιε επιρε[βατε 

οα[ἰάϊ[επια, εαἰἰάί[Ἴπχιις Ἰεωππογ []αυα δις, αμέμπππο ἀεπί- 

σµε [εοα ἰεπειρεβίαίε ΡΙίς ατα 9µᾳε μπι ρἰµγίππα Εμῖπ 

νεµεπιειεῖ[ῖππα ε[ῖν Ῥετιβῖ ρετ αεβαίεπι ἆμοβιας ηπιογί- 

Α 3 
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Γά. Οµατι, ΙΧ. [2.] Γάἀ. Βα[. Ῥ. (344.) 
τε καὶ ἰσχυροτάτη ἐστὶ, κατωπτηθέντων ἐν τῷ θΘέρει δυοῖν 
χυμοῖν τοῦ αἵματος καὶ τῆς χολῆς ξανθῆς καὶ τῆς ὠχρᾶς ᾿ 

καλουμένης. οὕτω τὸ λοιπὸν καὶ τὰ νοσήματα κατὰ τὴν 

τῆς ἑκάστης ὥρας ἀναλογίαν προσγίνεται, ἃ μετὰ τῆς πλεο- 
νάζοντος χυμοῦ φύσεως τὴν ὁμοιότητα διαλαγχάνει. εἰ δὲ 
κατὼ τὰς εἰρημένων ὠρῶν προσηγορίας εἰρημένοι χυμοὶ γεν- 
γάωνται, μήποτὲ δήπου ἠίνηται ὡς ἀπὸ τῆς σφετέρας εὐ- 

κρασἰας ποτὲ νοθευόμενου τοὺς ἄλλους διεργάζονταςο. διό- 
τι δὲ ἑκάστη ὥρα καιὰ λόγον τῆς σφειέραρ εὐκρα- 
σίας, ἀλλὰ μὴ ὀνόματος ἕνέκα τοὺς προειρημένους χυ- 
μοὺς αὔξει, ὅταν ἡ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος Σὐκρασία μὲ- 

ταλαμβάνεται, τοὺς δὲ χυμοὺς μἐεταλαμβάνεσθαε ἐπάναγκές 
ἐστιν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς αὐτὸς ἔλεγε. ἐν τῇσιν 
ὥρησιν ὅταν τῆς αὐτῆς Ίἡμέρας ὁτὲ μὲν Όαλπος, ὁτὲ δὲ 

Φῦχος }ίγνηται, φθινοπωρινὰ τὰ νοσήματα προσδέχεσθαυ 
χρή. ὥσπερ οὖν καθ ἑκάστας ὥρας ἰδίαν εὐκρασίαν φυ- 
λάττουσας κατὼ τὸν σφετερῶν φύσέων λόγον ἐκτίζετο τὰ 

ψοσήματα, οὕτως εἐ παρὰ φύσιν αὔται μἐταλαμβάνωνται, 
εἰς τὸν καταστάσεως ζῆλον τὰ νοσήματα γενήσεται. διὰ τί 

Ῥαβ, {απραϊπεο οἳ Ρο ανα, ᾳπαο εἲ ρα]ιάα ποπαµαίας. 

ῶ]ο ἀεπιαπα εἰῖαπα πιονΡί Ρτο τα[οπο απἰαδοπ]αδᾳπε ἴεπι- 

Ρε[αϊι οβοπαπίατ, ααϊ οὔπι Ἠυπιογῖ εχιρεγαηἰ15 παίυτα 

ΠΠ αάϊπεπα [ογΗαπίατ, Αο { Ῥει ἀἰσοίαταπι ἴεπιρε[ία- 

ἰαπι αρρε]Ιαίῖοπες ἀῑοί Ἠάπιογες Ῥχοσγεατεπίας, ππΠ( παπα 

πᾳο βετεῖ αἱ α Γαα ἴεπιρετίε αΠαιαπᾶο ἀεσεπεχγαπῖες α]1ο8 

ῬτοάιοεχεΠί. ΘΟμῖα νετο ΠπΠ8(π8ε(Πθ {επιρε[ία Ῥτο Γιά 

(6ιπρεγαιηθπ{ῖ Υ4ίΙΟΠ6Θ, ΠΟΠ αὐίεπι ΡΤΥοΡίΕΣ ἨΟΠΙΕΠ, Ῥιας- 

ἀῑοίο ΗΠΙΠΟΓ66 ηροί, ΟΗ111Π1 απΙΡΙεΠ/{]6 Ἠο8 αξΓῖδ ἴ6πιρε- 

νο Ρογηιαίαίαχ, Ίππιογε «ποπ Ρογπιαίανί πεοε[ε εἴι 

ᾳἀεππαάπιοά μπα 1 αρΠμογίςπιῖς 1ρίε Ῥεγπαποίαραί: (μπε 

ρετ απὶ ἐεπιρε[ίαιες εοεπι ἀῑε πιοᾶο «αἰἱοτ, πιοᾶο [τίρις 

οδοτίατιγ, αμέμπππαίες πιογδἰ επ/ρεοιαπαὶ [πῖ. Όπεπιας- 

πιοάσπη ααἴεπα ΠηΡα]18 {επιρε[ίαίρας ρτορτίαπα {επιρεγαιΓαΠι 

{εχναπίρις ρτο Γαπάταπι Παϊιταγαπι ταίΙοπς πιογβῖ ογθᾶ- 

Ῥαπίητ, Τία { Ρταείετ παίιταπα ρεγπίεπίας, αἆ οοπ[Ι{α- 

Μου] αεπιπ]αίοπεπα πιοτρῖ Παπῖ,. Όατ Ισίας 1π ππαηαᾶ- 
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εά, Οἶνατε, ΙΧ. [ο. δ.] Γά. Βα[. γ. (944. 845.) 
Τγοῦν καθ’ ἑκάστην ὥραν μὴ πάντὸς οὐχ ὑπὸ τῆς μιᾶς καὶ 
αὕτης νύσου ἐπιλαμβάνονται; διότο μὴ ὀλίγον διαφέρουου 

καὶ ταῖς οἰκείαις φύσὲσι καὶ ταῖς ἡλικίαις καὶ τοῖς διαιτή-- 

μᾶσι. τοιγαροῦν ὁ μὲν ῥᾳδέωο [5] τῇ τῆς συστάσεως πα- 

ρούσης ὥρας κακουργίου ὑπερχωρήσει, ὁ δὲ σφόδρα προσ- 

παλαίσει, ἄλλος δὲ μηδαμῶς πάντη βλαφθήσεται, ἄλλος 

ὕλως πονηροῦ τοῦ διαιτήµατος ἕνεκα πρότερον ἡἢ τὴν τῆς 

ὥρας βλάβην αἰσθάνηται ὑπὸ τῆς νόσου καταλήψεταυ. ὥσπερ 
γὰρ ὅταν ἀπὸ τοῦ περιέχοντος ἐβλάπτετο ὑπὸ τοιούτου νο- 

σήματος διετίθετο ὁ τῇ ἐκείνου κράσὲι ἀγαλογῆ, οὕτω γὲ- 
νήσεται ὥς ἁμαρτήματος ἕνεκα νοσέῃ τοῦ ἐν τῇ διαιτητικῇ 

παρανομουµένου. ταῦτα γοῦν πᾶς τις ἔγνων, μὴ (945) 
κόνον ππρογνὠσεται τὰς γινομένας νόσους ἑκάστη τῶν κατα- 
στάσεων, ἄλλα καὶ κωλύσει γενέσθαι ταῖς τοῦ περιέχοντος 
ἡμᾶς αμέτροις καταστάσεσι τὴν ἐναντίαν ἐπιτεχνώμενος 
δίαιταν. εὔδήλον γαρ ὡς εἴπερ εὐκρασία τῶν πρώτων 

᾿ἐστὶν ἡ ὑγεία, διαφθαρήσεταυ μὲν ὑπὸ τῆς τοῦ πὲ- 
ριέχοντος δυσκρασίας, Φφυλαχθήσεται ὃ ὑπὸ τῆς καιὼ 

41ο {αεπιρο[ίαίο ΠΟΠ ΟΠΙΊ66 ΠΟ οἱ εοάεπι 1ΠΟΥΡΟ οογγὶρἰ- 

μπας Οποπίαιι [4Πθ ὨηΟΠ ῥραταπι ἀἰ[ιάεπί εἰ ροι εοἱἰ-- 

παΐαρ πΠαίυτα» οἱ Ρος αεἰβίε Πεο ΠΟΠ Ῥρετ γυΙνεμάΙ {οι- 

πηα. Όποοίιτοα Ἰ]ο απἶάεπι {4οιε οεεί πια]ῖϊαο {επι- 

Ρεταίιτγαθ ῥΡΓγαε[επς ἰεπιρε[ίαίίδ, αι γετο Πιαρηο- 

Ρετε οβ]ποίθβιίασγ, απ απίεπ πε(παφπαπι Ρτοτ[ας Ίαε- 

ἀείας, αμ ἀεπῖᾳπς Ῥτανα νινεπάϊ ταΙΙΟΠε ῥτῖα5δ 6141} 

ἴεπιρε[ίαί1 Γεπαί Ἰαε[βοποπι ΠΙΟΙΡΟ οοουραΡίίατ. Να 

υἱ οαππα 8Ἠ απιρ]επίε Ιαεάεραίιιτ, ἴαὶί πιογρο οαριεραίι 

ααἱ 1] Γεππρεταππεηίο τε[ροπάεγεί, Πα Πεί υἱ Ρτο ἆε- 

Ἱο ταίϊοπθο αερτοῖεί αποά 1π νινεμάϊ {ογπια οοπιπηλΩέας, 

Ἠαες Ἱπιίατ απἹοππαιε πον]Ε, ποπ [ο] αἱ 1 ἨΠο(Ιο-- 

ααθ οοε] Παίΐα πιογῬί οβοτίππίαν ϱο5 ριαεποίοεί, ΥΕΓΙΙΠΙ 

εἴῖαπι εο5 Ρτοεγεαγῖ (ν]οίμπι Ιποοπηπιοάεγα1ς οἱγοιπη[ίαη {18 

Ἡο5 αἲτῖ οοπΠΗ πι Ιοη1βράθ οοπἰταγίαπη αγίο πιᾶσμΙπαίιις) 

Ῥχο]ή μερα. 91 ἨαπΙαιθ ῥχγοβα ΡΥΓΙΠΙΟΓΗΙΗ ϱΟΥΡΟΣΙΗΠΙ {επ]- 

Ρεσιες {τ [αμα ομοά ει φπϊάοπα απΙΡΙΟΠΙΙ5 ΙΠἱ6Π]ρε- 

γ1ο6 Ἰαμεί[ίαοίυτα Πἱ, [ουναίιγα νοιο οοπἰτατϊια νινεΠαἱ 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [2.1] ἃ ζα]επ. Ῥ. (445.) 
Ε [ - « .“ε.. ρ . 

τὴν δίαιταν ἐναντιώσέως. κακώς οὖν ὁ Κόϊῑντος ἐξηγεῖται καὶ 

ταῦτα τὰ βιβλία καὶ τὰ τῶν ἀφορισμῶν, ἐν οἷς ὧδέ πως. 

ἔγραψε. περὶ δὲ τῶν ὠρέων, ἣν μὲν ὁ χειμὼν αὐχμηρὺς καὶ 
βύρειος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιων, ἀνάγκη τοῦ 

Φέρους πυρετοὺς ἀξεῖς καὶ ὀφθαλμίας καὶ φυσεντερίας γίνε-- 
” ’ . ’ - 3 ” ’ ς ΄.. 

σθαι. τῇ πείρᾳ γὰρ µὀνη τοῦτο ἐγνώσθαί φησιν ὁ Κάῑντος 
” - ο ῃ ὃ - ” κ. -- 
ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν αἰτίαν λογισμοῦ. πρῶτον μὲν αὐτὸ τοῦθ 
ἁμαρτάνων, ὅτι τὼς αἰτίας ὧν εἶπε κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς 

’ ε ε ’ 3 η. 3 ι 3 ” πε , 3 

τούτους ὁ “/πποκράτης, αὐτὸς αὖθις ἐν τῷ πιρὶ ὑδάτων καὶ 
3 3, - . | ” 

ἀέρων καὶ τόπων ἔγραψεν"' εἴθ᾽ ὅτι τὸ χρήσιμον µέρος τῆς 
διδασκαλίας ὑπερέβαινεν. ἀρεταὶ μὲν γάρ εἰσιν ἐξηγητῶν δύο 
αὗται, τό τὲ τὴν γνώµην φυλάττειν τοῦ συγγράµµατος καὶ 

τὸ τὸ χρήσιμα διδάσκειν τοὺς ἀναγγωσομένους αὐτοῦ τὼ ὑπο-- 
[ή Π 4 3 , ε γ.. 3 - 8 

μνηματα, διέφθειρὲ δὲ ἀμφοτέρας ὁ Κάϊῑντος ἐν τῷ μὴ 

συνάπτειν τῇ καταστάσει τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος τὰ 
πλεονάσαντα νοσήματα, συνάπτεσθαι μὲν αὐτὰ βουλομένου 
τοῦ Ιπποκράτους αὐτοῦ, προγνώναι ὃ ἐσόμενα καὶ κωλῦσαι 
συνιστάµενα καὶ ἰᾷσθαι γενόμενα μὴ δυνησομένων ἡμῶν, 

ἄνευ τοῦ γνῶναι τὴν γεγομένην ἐν τῷ σώματι ἡμῶν διάθεσιν 

γα!ϊο Ραϊεῖ οπιΠπ]ὮΙ.  ΟΌμποοίνοα Ου]πίμς πια]ε ἔωπι Ίος 

ἴάπι αρλοτίσπιοχαπι Ἠργος ἀπίετρτείαίαν, ἴπ ουἶδας Ίιος 

πιοὰο [οη]ρίι Ηϊρροοιηίος: Ίπιεγ απῖ τεπιρε[ίαιες, ᾖ Πί- 

εππς [οσα φιίάεπα εἰ δογεαἰίς [ιετῖε, νετ αμέεπι ρἰμυίμπα εὲ 

αιι[ἐγίπμπα, ᾖεῦγες αοµίας, ἑἐρρίιμάίπες, ἀγ[επεετίας, αἆ 

αε[ἑαίεπι οδογὶγὶ πεεε[]ε ε[, πεπιρο [οία εκρονεπ]ίῖα 1ὰ 

οοση]ίαπι ο[[ε αἲϊ Οµίπίας οἶἴτα οαι[αο ΥΒΙΙΟΠΘΙΑ, ΕΒΓίπιιΠι, 

αιϊάεπι εο 1ρ[ο Ρθοσαί, αποά εογαπι ἃ ἅ [ο]ρίετίε, ἀείπάε 

αιιοά επι ἀοοίτίπαε Ῥατίεπι ργαεϊεγπηϊ[εγ!ῖ,. ΊΆΝαπι 1Πίςγ-- 

ΡΓείαπι Ίιαεο ἆπο [απί οΠιοῖα, αἰίεταπα Πρνὶ Γοπ[απα ποτ, 

αἰίεγαπ Ἱοοίαγος. Πρτί οοπιπιεπίατῖος μἰτ]α ἆοςετε, ὭἡἨἴι- 

ης αίπηππφαε Οα]πέας ]αρείασίαναῖ, ἆππι οκιῬεταη{ο5 ΠΙΟΥ-- 

Ῥος οἵιπι απιρΙεΠ{] πο αὐγῖ Παία ποπ οοπ]απφῖ, ααπα 

«08 1ρίε Ἡϊρροοσγαίες οοπ]ηησί νελί, απσπι πο πεπε 

{α{μ1τος ΠΟΡΟ Ῥγαενιάεγο, Ἠθ(ιθ οΡοτ]επίες ργοµίρενε, 

ποια ορογίο οπταγα ναἱθαπιαδ, ἨΙ[Π α[Πεοίίοπεπι οοτρογΡιις 
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Ε4. Οἶνανι, ΤΧ. [9.1 Εά. Βαἲ, Υ. (945.) 

ἐκ τῆς δυσκρασίας τοῦ περιέχοντος. οὕτως γὰρ καὶ τῶν ἄλ- 
]ων ἁπασῶν καταστάσεων παραλελειμμιένων τὰς δυνάμεις αὐ- 

τοὶ ἐξευρίσκειν δυνησόμεθα. ὕστις οὖν βούλεται µεγάλως εἰς 

τὴν τέχνην ἐκ τῆς ἀναγνωσεως τῶν ἐπιδημιῶν ὠφεληθῆναι, 

προαναγνώναι τοῦτον βέλτιόν ἐστι τὸ περὶ φύσεως ανθρώπου 
καὶ τὸ περὶ ὑδάτων καὶ ἀέρων καὶ τόπων, ἔτι τῶν αφορισμών 

ἐκείνους, ἓν οἷς περὶ τῶν ὡρῶν διέρχεται καὶ τὰς δυνάμεις δι- 

δάσκει τῶν ψυχρῶν καὶ θερμῶν καὶ ξηρῶν καὶ ὑγρῶν κατα- 

στάσεων. ἀναγκαῖον δέ ἐστι πρὸς τοῖς εἰρημένοις αὐτὸ τὸ 

σερογνωστικὸν ἀνεγνωκέναυ. οἷς γὰρ ἐδίδαξεν ἐν οἷς εἴρηκα 
βιῤλίοις ἀκολουθεῖ τὰ κατὸ τῶν ἐπιδημιών }γεγραμμένα, 
πρώτον μὲν ὅτι Θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ 
συμμετρία τίς ἐστο τῶν πρώτων σωμάτων ἡ ὑγεία ' δεύτερον 
δὲ, ὅτο τὸ μὲν ἔαρ εὐκρατότατόν ἐστιν, ὅταν γε τὴν οἰκείαν 
κρᾶσιν φυλάττῃ καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐν αὐτῷ πλεονάξει τὸ αἷμα, κα- 

θώπερ γε καὶ τὸ θέρος θερμότερον καὶ ξηρότερον τοῦ προσή- 
κοντος, ὁ χειμὼν ὑγρότερος καὶ ψυχρότερος ἀνώμαλον δὲ 

ποβτίς αἩ απιῬΙεπ{1θ Ι]]αΐαπι  πεοπιροτίε οοβπονοτίπιαθ. Τα 

ηβπη(αθ ΟΕΙΘΓΟΣΙΠΙ οπηπίηπα [πίπαπι ῬταεἰετπιΠογαπι {8- 

ου]ίαίΐες 1ρΗ οοπιρεΓίτε να]εβίπιας. ΌὉπαπιοβτεπι απίουηαιιε 

εκ ερἰἀεπιῖοταπι Ἱεοοπίρις αἆ ατίεπι Ἰπνατί γεµεπιεηίες 

ἀε[άεταῖ, (Αι ε[ {ρίαπι πα Ἠργιαπι ἆε Ποπιπϊς παϊίατα 

ἔαπα Ἠθγαπι 4ε αξτε, Ἰοεῖβ οἳ αηαῖ9 Ρταε]ερί[]α, Ίος εἰ- 

ἹαπιΏαπι αρΠογΙδπιογαπι Ἠρτος, Ίπ ααῖρις 4ο απΠϊ ἱεπιρε- 

Παιῖρις ἀῑ[ετιι, εἰ {γσιάοτωπι, οπΠάοσαπα, Ποσοσίπη εἰ Ἶιι- 

πΙάογηπα [αίπατη Γασοπ]ίαίες ἀοσθί. Ἠΐς Ρτοά1φ αἀάίπιις 

πεσε[[ατίαπη 4ποηπθ ε[[ῖο Ἱρ[απι ορας Ρτορποβ]οί ενο]ν][ῇο. 

ἼΝαπι αᾳαθε 1Π Ἰ]5 41ος ρτοίϊι]ί ΗἨδτὶίς ἀοουῖί, εα 1 αρί- 

ἀεπι]θ οοπ[οπῖρία οοπ/{εαιπΠ!ίας.  Ῥτίπιππα απϊάεπι φιοά 

σα]1ά], {π]ρίάϊ, Ποοῖ εἰ Ἠπαϊάϊ [ψπιπιείτία ᾳπαεάατη ΡΤΙΠΙΟ- 

τοπ οοΓρογαπι Πἱ [απιία, Φδεοππάμπι οποᾷ νευ {επιρεγα- 

Ε[πππαπι {4 αδὶ Ῥιοργίαπα {επιρογαίιταπι [ογνανοτί!ί, οϐ 14- 

4με Ἰπ 6ο εχυμογαί [απρυ1ς, ααειπαάπιοάιπι εί αε[ίας 4 1άΗ1 

ἀεοεαίῖ οα]άϊος εἰ [οσον οἳ Ἠϊεπις Ἱαπιιάτου εἰ {γὶριάΐου; 

αίᾳιο Ιπαςφμα]6 (επιρεγαππεπίο αιπίαπιπας ἴπ απο ΠοσμΗι 
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Εά. Όλασι, ΙΧ. [4.4.1 Ἐὰ, Ῥα[. Υ. (115.) 
τῇ κράσει τὸ ο ναρης ἐπικρατούμενον ὑπὸ τοῦ ξηροῦ τε 
καὶ ψυχροῦ καὶ ὅτι πλεονάξδευ καθ ἕκαστον αὐτῶν εἷς τις 
χυμὸς, ὡς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον. ἐπὶ τούτοις τρίτον τὲ 
καὶ τέταρτον ἐν ἐκείνοις τοῖς βιβλίοις ἐδιδάχθη, κατὰ μὲν 

τὸ περὶ φύσεως ανθρώπου, τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων αἴ- 

τιον εἶναι τὸ περιέχον, ἐν δὲ τῷ προγνωστικῷ τῶν σημείων, 

ὃν ὧν αἳ προγνώσεις γίνονται, ἥτις ἑκάστου δύναμίς ἐστι 

κατά τε ποιότητα καὶ [4] μέγεθος. ἀξιώ δέ σε τὸν ἄνα- 
γνωσόμενον τὴν προκειµένην πραγµατείαν ὧν διῆλθον ἁπάν- 
των πρὀχειρον ἔχειν τὴν (ινήµην, ἵνα τοῖο ὑφ ἡμῶν λεχθη-- 

σοµένοιςι ἀκολουδῆς ἑτοιμότερον. ἁπάντων δὲ μάλιστα τὸ 

περὶ ὑδάτων καὶ ἀέρων καὶ τόπων ἀνεγνωκέναι σε βούλομαυ, 

ὅπως ἴδης ἐν οἷς /πποκράτης αὐτὸς ἔγραψὲ καὶ πιστώσωµαυ 

τὰ γένη τῶν νοσημάτων ὦν δεῆλθον '/πποκράτει διηρηµέ- 

νων οὕτως, αἴτιόν γε τὸν αέρα ἐπιδημίων νοσημάτων ἅἄπο- 

Φαινομένῳ. κατὰ μὲν γὰρ τὸ περὶ φύσεως ἀνθρώπου ταυτὶ 

γράφει αἱ δὲ νοῦσοι γίγνονται αἱ μὲν ἀπὸ διαιτηµάτων, 
αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ πνεύματος, ὃ ἐσαγόμενοι ζώμεν. τὴν δὲ διά- 

εἰ {πράαπι ον]ησαπί,. Οποά εἰῖαπι Ίπ 1ρῇ5 Πησι]ῖδ αππα8 

απ]άεπι Ἱαπιος αθαπάα!, αἲ ραπ]ο απίε ἀῑκί,. ΑΡ 15 μπι 

{αγίίαπα {αι φπατίαπι 1] ἵπ Ἠρτῖς ἀεο]αταία [απε, 1π 

Ί1ρτο φι]άεπι ἆᾳ Ἰοηπημϊς παίητα απηρίοπίεια αΌγεπι ΠΠΟΓ- 

Ῥογαπι ερϊἀεπιίογαπι οαα[απα ε[α, {π Ῥτορπο[ίοο Υεχο΄ πας 

Ππί Ππσιι]οτπι Πσποταπι νίγος ϱπἶριι ρτασοΏοίίοης πα 

Ἱπ οπα]αῖε Ίππα πιαρηϊαάίαο Πππί, Αἲ {ο οι ρταε[επ- 

τεπι {γασίαίαπα Ἰεοίηγις 5, Ῥτοπιρίαπι οπιΠΙαπη ᾳμαα ἁ][-- 

Γογιϊ πιοπποτῖαπα Ίαβογο νοἷο, τα {αοἶ]αδ ϱἶαε α πορίς 

ἀϊοσπίμν οοπ{εφιαϊ ναϊεαδ. Όπαιπίαπαῃ νειο Πιᾶχίπιθ ΠΒΡΙΙΠΗ 

4ο αὔνε, Ἰοοίς εἰ αηαῖς ἰθ Ἱερί[]ο νε]ίπι, μὲ ασπο[σᾶς ἵΠ 

απ] Τρίο Ηιρροσγαίος [ορ εἰἲ [πι Ῥγοβαίατας ΠοΥ- 

Ῥοτίή βεπενα 4παο αὐ Η]ρροογαίε [ο ἀἰ[ίποία ροτοιιτῖ, 

αι ποτ ῦογπι εριἀοιπίογαΠι οπα[απαι αξτειι ε[[ο ῥΡτοµ-- 

οἷαί. ἶφ ΠαᾳπΙάεπι Ἰρτο ἆε Ιοπημῖς Μαίιιτα Ίαεο [οηβῖες 

οι δί αµτεπι Οἱ μηίι- αι αμίαᾶειι α υἱοιμ, αλ νεο ᾱ 

[μία Φφ µε ἰπεοάμοεπίες υἰυῦπις. -«άι μγογιπφιιε ᾱἷ- 
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Εά. Οµατί, ΙΧ. {4.] Γ4. Ῥα[. Υ. (445. 346.) 
γνωσιν ἑκατέρων ὧδε χρὴ ποιξεσθαι. ὁκόταν μὲν ὑπὸ ἑνὸς 
φοσήµατος πολλοι ἄνθρωπου αἁλίσκωνται κατὰ τὸν αὐτὸν 

χρόνον, τὴν αἰτίην χρὴ ανατιθέναι τουτέῳ, ὅ τι ἂν κοινύ- 

τατὀν ἐστι καὶ μάλιστα αὐτέῳ πάντες γρεύμεθα, ἐστι δὲ 

τοῦτο ὃ ἀναπνέομεν. Φανερὸν γὰρ δὴ ὅτι τὰ διαιτήκατα 

ἑκάστου ἡμέων οὐκ αἴτιά ἐστιν ὧν τότε ἅπτεται κ νοῦσος 

πάντων ἕξης καὶ τῶν γεωτέρων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 

γυναικῶν καὶ αἀνδρὼν ὁμοίως καὶ τῶν Θωρησσομένων καὶ 
τῶν ὑδροποτέόντων καὶ τῶν μᾶξαν ἐσθιόντων καὶ τῶν ἄρ- 

τον σιτεόντων καὶ τῶν ὀλίγα ταλαιπωρεύγεων καὶ τῶν πολλὰ 
καμνόντων, οὐκ ἂν οὖν τα διαιτήµατα αἴτια εἴη γε, ὀκύταν 

διαιτώµενου πάντας τρύπους οἱ ἄνθρωποιυ ἆλίσκονται ὑπὸ 

τῆς αὐτέης νούσου. ὀκύταν δὲ αἱ νοῦσοι γίνονται παντοδα-- 

παὶ κατὼ τὸν αὐτὸν χρόνον, δηλοιότι τὰ διαιτήκατα αἴτιά 

ἐστιν ἕκαστα ἑκάστοισιν. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει πάντων τῶν 

ἐπιδημιών εἶναί φησι τὴν κατάστασιν, αλλὼ οὐ τὴν δίαιταν 
αἰτίαν. δύναται δὲ ἄν ποτε καὶ ὕδατορ μοχθηροῦ πύσις ἐρ- 

γάσασθαυ ᾿ πάγκοινον νόση- (946) µα. καὶ ἱστορεῖται καὶ 

« 

οποείο ια ε[[ιεεπάα εβ. Όμιππ πιεί Ἱιοπαῖμες Ἡγιο ΠΙΟΥ- 

ῥο εοᾶεπι ΤΕΠπΙΡΟΤε εοττιρἰμπίμγ, ἵπ τά φιοᾷ οοπαππιηῖ[]ε-- 

παμπα ε[ὲ εἰ φιιοά γροεῖ[ειππµπα οπΊπες μεἴππΗτ, αεεερια΄ οαµ[α 

τε]εἰεμάα εβ. Ομοά αιίεπι τε[ρίγαπιµς τὰ εαἰ[ίε. . Όοι- 

ᾖαε [ιφμίάεπι υἰείμπα ομ]ιδφιε πιο[γμτη οαι[απι πο ε[]ε, 

σµμπα [ετίε ΟΠΊ1ὲς μπα ]μνεπε ἔτι [ειες ἕμπα ππμ[ίεγες 

επι υἰγος ρεταεφιέ ἱπυαάαῖ, ἴππι Ίάνεῃες, ἔαπι Γεπες, ν]ηϊ 

Ροίΐοτες εἰ α4παθ Ῥάρασςς, ἴαπι ϱο5 οπϊ  πιασαπα ε[αη! 

απαπ απ Ῥαπε΄ νΙοβίαπί, ἴαπι εο5 ααῖ πιοᾷίοθ Ἰαρογαπί 

ᾳπαπι ο πῖ Ππιασπορετο Ίαροτο {εγαΏῖ. Όσα ἀΠἴαφπε Ἰοπιί-- 

πες οπιΠ]ρας πιοάί ν]νεπίες εοἀοπι ΠΙΟΣΡΟ ουτγρίαπίαγ, 

πειαααπα οαπ[α {πετ νιείαφ χα[ο. ΘΟσιπι Υετο εοθπι 

Ίεπιροτε ἀἰτετα ΡεπεΓῖ πποτρῖ οππηίαχ, [πα [αηπα οπίηιο 

ν]νειά1 ταίιο οαµία ε{Π, Ἠοο {εχία οοεΙΙ Παἰππι ΟΠΙΠΙΠΙΠΙ 

ερἰἀεπιογίπι ΥΠΟΥΡΟΣΗΥ οαπίαπι ε[[ο, [εά ποπ νυ]οίις να- 

Ποπεπι ρτοπιποῖα!, Ῥοϊτε[ι Ππίεγάππα ᾳποπο Ρρχαναε α/µαο 

Ροίπθ πιοτΡΙπΙ ΟΠΙΠΙΡΙΙδ ϱΟΠΙΠΙΗΠΟΠΙ ο[ῄοστο Ίάφις 1 
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Σά. Οἶνατι, ΙΧ. [4.1] Κὰ. Βα[,. Υ. (515.) 

τοῦτο γεγονὸς ἐπὶ στρατοπέδου, ὥσπερ γε καὶ διῶ τὴν τοῦ 
χωρίου φύσιν ἔνθα πάντες ἐν ἑνὶ χωρίῳ σερατοπεδευόµενου 

διετέλεσαν. ἐνίοτε δὲ ἐκ βαράθρων τῶν καλουµένων χαρω- 
νέείων πνευμάτων πλεοναξόντων. ταῦτα μὲν οὖν τῷ βλά- 

πτειν τὸν αέρα καὶ τὰς γύσους ἐργάξεται καὶ εἴη ἂν ἐν τῷ 

προγεγθαμµένῳ λόγῳ περιεχόμενα. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐδεσμά- 

των καὶ ποµάτων σπάνιά τέ ἐστι καὶ γνωσθῆναι ῥᾷστα. ἐν 
μὲν οὖν τῷ περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίῳ τὸ αἴτιον τοῦ 
κοινοῦ πολλοῖς νοσήµασιν ὠνόμασυ κοενότατον. ἐν δὲ τῷ 

περὶ ἀέρων καὶ ὑδάτων καὶ τόπων τὰ οὕτω γινόμενα νοσή- 

µατα πάγκοινα πρυσηγύρευσεν ὧδέ πως εἰπών" περὶ ἑκά- 
στου δὲ χρόνου προϊόντος καὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ, λέγοι ἂν ὁκόσα 

νοσήματα µέντου πάγκοινα τὴν πόλιν κατασχήσειν ἢ 9έρεος 
1) χειμώνος καὶ πᾶλιν οὐ μετὰ πολλά. ταῦτα μὲν τὰ νοσή- 
µατα ἐπιχώρια αὐτέοισίν ἐστυ καὶ ἠν τε πάγκοινον κατά- 

σχοι νόσημα ἐκ μεταβολῆς τῶν ὠρέων καὶ οὗτουν µετέχουσε. 
καὶ πάλιν µετ ὀλίγα" τοῖσι μὲν ανδράσι ταῦτα τὼ νοσή- 

οαβτῖς “ενεπί{ῖε πιεπιογ]αο ρτοά[ιπι ε[, αποπιοο οεἳ οὗ 

]οοἳ παίαταπαν αὈῖ οἩ]ηες εοἆειπ Ίοσο οα[ίγα ππείαϊΙ ΡοΓ- 

πιαπ/{εταπῖ.  ἸΙπιογάαπι  οἰῖαιπ. εκ Ῥαταίμτῖ οματοπεογιτι 

αρρε]]αίοταπι, εχ απῖρας αρμπάς γεπίῖ Γρίταπί. Ἠαεο ειβο 

ααοά αἴτεπι Ππῃοῖπηϊ, Ρτορίεγεα ΠἹοιροδ Ρτουγθαη!, αίφιε 

α Ργαε[οτῖρίο ἰεχίι οοπιργε]επάμπίν. ΟΙ νετο αὐ ει- 

116 εἰ ροίϊοµίρας εχοἰἰαπίητ πιοτΡῖ {πι ραποὶ απ ϱ0- 

σπα {αοῖ]ος οεχιῃαπί, Όιατο Ιρτο ἆαε παίηπτα Ἠάππαπα 

σαμ[απῃ εἶαδ, αιιοά ππι]{15 πιοτβῖ5 εΠΙ οοπηπιπε, οοπιι--,- 

ηἰβπσιαπα αρρε]]αν]ε, [ωρτο νετο ο αὔνε, αι] εἰ Ιοουῖς φιιὶ 

ῄο δεπεγαΠ ΓΗΣ ΙΠΟΤΡΙ ῬΡ4ΠΕΟΘΠΟΒ μηϊῖνεγ[α[ες νοεανιί Ἠι[ςε 

νοτδίς μία: «4 ιημσομ]άσφµε ἐεπιρογίὶς ργουεάεπεὶς ετ 

αππὶ [ἑαέωτα εἰ Φφμοσεισιφµο πιογῦο Ῥαπεοεπος έαπι αε[αιε 

φιαπα πίεπιε µτόεπι ἵπυα[μγος ρταεάἰσεμτις εβ. Δο τιτ-- 

Γαπα ΠοἩ Ρο[βί ππ]ία:. Ηὶ φιίάεπα ππογδί [ιὲ Ἶρῄς υεγπα- 

εκἰἰ ει [ ομὶς μπίνετ[αἰῖς πιογδις ργε]επάεγίε επ Γεπιρογιηα 

απηὶ Υπμαξιοε, Τὶ πμ] εἰίαπα μαγιιεῖρες ευ[ι[έωνιε. Αί--΄ 

Ύπο Ἰίογιαπι Ρο[ Ρραµοσα: «4ε νἰγς φμίάεια ὲ ππογδὶ ρεοι- . 
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ΓΕ, Οµατι, ΤΧ. [4. 5.] Εά. Ῥα[, Υ. (3456.) 
» ’ ΄ »” ’ , 

µατα ἐπιχωριά ἐστι καὶ γωρὶς, ν τι πάγκοινον κατάσχοε 

ἐκ μεταβολῆς τῶν ὠρέων. καὶ κατωτέρω πάλιν" τοῦτο μὲν τὸ 

νύσηµα αὐτέοισι σύὐντροφόν ἐστι καὶ Φέρεος καὶ χειμώνος. 
αλλα μηδὲ τοῦτό σε παρέλθη, ἐν ταῖς προγἐγραμµέναις ῥή- 

» ’ ./. » ’ «/; 

σεσιν εἰρημένον ἐν ἄλλοις τέ τισι τῶν /πποακράτους. ὕσα 

πλεονάξει δια παντος ἕν τινι χώρα, ἅπερ δῇ καὶ ἔνδηιια 

προσαγορεύεταε, τῶν κοινῶν πολλοῖς ὄντα καὶ αὐτὰ, κα- 

Θάπερ καὶ ὁ λοιμός. ἔστι γαρ καὶ οὕτως ἐκ τῶν κοενῶν 
3 τ η ” - / 

νοσημάτων, ὡς αὐτὸς αὖ γαὶ περὶ τοῦδε σοφῶς ἐδήλωσεν ἐν 
- 3 ΄ ... ’ τι ’ 3 ΄ - ἃ Πω 

τῷ περὶ διαίτης ὀξέων ὧδε πως εἰπών. [5] ὅταν γαρ μὴ 

λοιμώδεος νούσου τρόπος τις κοινὸς ἐπιδημῆσῃη, ἀλλὰ σπορά- 
π - Δ . . ’ 

δες ὧσιν αἳ νοῦσοι καὶ μὴ παραπλήσίαι αὐτέοισιν, ὑπὸ τού- 

των τῶν νοσημάτων οἳ πλείους ἀπύλλένται 1} ὑπὸ τὼν ἆλ- 
- η ο. Ὑ ”- , ” 

λων τῶν συμπάντων. ὅῆλον οὖν ὡς ἐκ τοῦ γένους τῶν ἐπι- 

δηµίων νοσημάτων ὕσα κακοηζέστατα γίνονται καὶ λοιμώδη 

καλεῖται. τὸ δὲ τῶν ἐπιδημίων ἐκ τοῦ τῶν παγδήµων τὲ 
- - ; / 

καὶ παγκοίνων γένους ἐστὶν, ὃ ταῖς σπορᾶσι νόσοις ἄντι- 
ο ”- -, 3 3 ε 

διαιρεῖται. ταῦτα μὲν οὕτως αὐτος ὠνόμασε. τοὺς λοιμοὺς 

ἰίαγες [ιωιε εἰ υεγπασμἰῖ, Ἰΐοπι, [εογ[πα [ φμῖς μπίνετ[α[ες 

επ Τεπιρε[έαεμπι απηῖ πιµιαιίοιε γελεπάεγί. ΤὮεἴπὰε Ραιι]ο 

Ιπ{ετίας: ΠΗιϊς ππογύις ἐρ[ις εοππίγίεης ε[ὲ επι αε[ῖαῖε ἔτι 

Πτεππ6. Ψετινη Ἠοο πεφµε ἴε Ιαίπετιῖ ἀῑοίπι 1Π Ρταε[οτῖ-- 

Ρίῖ5 εἰ αἰῖς φαἱρικάαπι Ηιρροοχαίῖ (εχίβριας, ᾳπἵεπφιιθ 

πιοτρῖ Ρετρείιιο α]ῖηια ἴπ τεβίοπε [οαπτίηπί, ᾳπος εἰ [απε 

επάεπι]ο νοοΙίαηί, «ο οεπ[ετ εκ 1]οτίπη 6επετο φπά 

πιπ]16 ΟΟΠΙΠΙΙΠΕς εχ]βατπΕ, νε]πίῖ αἴποφαε ρεβῖ Παες 

επίπι εχ οοΠΙΠΙΠΠΙΗΙΗ ΠΠΟΥΡΟΤΙΠΙ εΠ Ἠππιετο, τα αρ[ε 

τυτίαπι ἆε εα τε Ίϊρτο ἆε αοιίοταπι ν]οία Ες νοχβις Ίίῃ 

ἀϊ]λποιάε ἀεο]αταντῖ: Όλμπι επίτα πως εοταππιωεές ρε[εί[ενι-- 

εἰς πιογδὶ τποᾶιις [ραγῄπι δτα[]αεις Γκενίε, /εά ἀί[ρενᾖι 

/ρογαάϊοῖνε ππιογδὶ ας [ιπαῖίες ]μεγῖπε, αὖὐ Πὶς πιογδἰς ρίμγες 

σµαπι αὐ αἰῖς οπιπίδις ἰπίεγειι. «οπ[αί βηπε πιογρο 

ααἱ εἰ ππα[ρπί[ππαῖ Γαπέ αἱ ρε[ιΗ]οπίος νοσαπίπς, ος ΠἹογ-- 

Ῥουσππι ερῖἀεπΙογτια ε[[ο σεµοτε, ερἰἀεπιίογαπι νεγο ΕΠΠΗ 

εκ ρορι]αγίαπα [μπι αμ]νετί[αΙηπι Ρεπενε ααὶ άρει ῇς 

ΠιοτΡΙ5 ο τεβίοπε ορροπαπίΗσ, Ίο απ] 1επι Ἱία Ποππαν{Ε, 
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14. Οµανι. ΤΧ. [5.] Τά. Ῥαρ, Υ. (216.) 

δὲ πάντες ἄνῶρωπου καλοῦσί τὰ καὶ γινώσκουσιν ὄντας ὀλέ- 
/ ’ 3 

Όρια νοσήµαια καὶ πέµπουσι δὲ πολλάκις εἰς Ὀεοὺς, περὶ 

τῆς ἰάσέεως αὐτῶν πυνθανύμενου. οὐ μόνον δὲ ἐνταῦθα τὺ 
ἐπιδημήσειν γέγραφεν, αἀλλὼ καὶ κατὰ τὸ προγνωστικὸν, ἐν 

.) .] - -” 3” 

ᾧ φησι χρὴ δὲ τὰς φορας τῶν νοσημάτων τών αξὶ ἐπιδη- 

µεύντων ταχέως ἐνθυμέεσθαι καὶ μα) λανθάνειν τῆς τὲ ὥρης 
τὴν κατάστασιν. ἐν αὐτοῖς δὲ τοῖς τῶν ἐπιδημίων ποτὲ 
μιέν ἐστιν ἀκοῦσαι λέγοντος αὐιοῦ, ἐπεδήμησαν δὲ δυσεντε- 

ρίαι κατὰ θέρος πολλαὶι ποτὲ δὲ καὶ ἄλλαι πυρετῶν ἐπε- 

Φήμησαν ἰδέαι. καὶ γὰρ ἄλλοις τὸ νόσημα ἐπιδήμιον ἦν. γέ- 

γραπται δὲ τοῦτο τοὔνομα τὸ ἐπιδῆμιον ἐν τισὶ μὲν τῶν 
3 λ ΄ ὃ ᾽ δ᾽ λλ ” - λ ο. ΄ -- ’ 3 ’ 

ἀντιγράφων διὰ δ' συλλαβῶν, τῆς τελευτῆς ἐκ τοῦ µ΄ καὶ ο 
Δ ΄ ΄ 3 Δ υ Δ ’ ’ στο , τε 

καὶ ν συνεστηκυίας, ἐν τισὶ δὲ δια ἓ, διά τὰ τοῦ µ καὶ υ. 
” ι] « ’ ᾿ . ] ” ΄ 3 ’ 

καπειτα καθ ἑτέραν συλλαβήην την τελευιην τοῦ 0 καὶ ν. 

μἐμνῆσθαι χρὴ τούτων εἰς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι γιγνώσκειν 
ὡς ἔνια μὲν τῶν νοσημάτων ποινῇ πολλοὺς καταλαμβάνει, ἃ 
δὴ λέγεται κουνὰ, ἔνια ὃ ἕκαστον ἰδίᾳ. τὰ σποραδικὼ 

’ - -- 

προσαγορευύµενα. τῶν δὲ κοινών τὰ μὲν ἔνδημά τέ εἰσι, 

Ρο[ιες απίεπι Ποπιῖπο Πίνεγῇ εἰ νοσαπί εἰ ασιο[οππί 

ΠΊΟΥΡος εί[Τε Ρεγη]οῖο[ο5. Εί νετο αἆ ἆεος πππ]{οῖῖες πα][-- 

ταπί ἆᾳ οογη ομαγαίῖοπο οοπ[α] απ. Αἲ ποη Ἠ]ο [οἶππι 

νοτῦιπι ἐπιδημήσειν ρα[ῖπι οτα[]ωγὶ, Γοπἱρίῖ, γέναπι οἰἶαιη 

1 Ῥγοδποί[]σο, ΠΡΙ Ρτοπαποϊανϊ: ορογιεῖ αμµίεπαι ει πιοι- 

δογμπι ρετρείµο ρα[ιπι ϱγα[]απείμπα ἵππρειμς οεἰεγίεγ απὶ- 

πιαάυετίεγε ας ἐεπιρεβαιὶς [ἔαεμτα που ΙΦΠΟΥαΥε. 1π 15 

απίεπα εριἀεπιῖοτιιπ Πρες Ππίεγάππα ἐρίαπι ργοπαποϊοπίεπι 

απάῖτο Ροίε5; οἱ ρα[τηι ρτα[ἴαίαο ΓαΠΐ, αἰῑῖ Παπά ἆεπα ππου-, 

Όις εταῖ ερἰἀεπι]μς. Ῥοιυτο Ίου ΠΟΠΙΟΠ ἐπιδήμιον απῖρις-- 

ἆαπι 1. εχεππρ]απίρας απαίαος [γΠαΡρΙ [ογἱρίππι ε[ί, ρο- 

Βτοεπια οοπβαπἰο εΧ µ, 0, ϱ, ν, Ἱπ φπἱριδάαιι νετο οπΙη-- 

4ο Γγ]]αρῖς, Ρεπι]χηα οομ[απίε αρι, α]ίετα ἀεϊπάο πα] πια 

[γ]]αδα α, ϱ, ν. Ἠοτιπι απίεπι αἆ εἂ ᾳπαε εηιποῖανὶ ἆο- 

Ῥουέ πποππ]η][α ορογίοῖ, αο πο[ο Ποπηι]]ο ααἱάεπι Π]ος-- 

μον οοπιπιιπ]{ος. πιμ]ίο Ἱπναάεναε, αι {οἴ]οεί οοΙΙΠΙΙΠΟ5 

ἀἰουμμίμή, ΠοΠΠΠΙο νοΓο ΠΠΙΠΙ(ΙΠΗΠ( 1ο ῥρ]ναπα Ῥγε]ιθι-- - 

ἀοιο οἱ [ρογαᾶϊοοςδ αρρε]]ατί. Ιηῖου οοΠΙΠΊΠΙ6Θ ππογύος αλῖῖ 
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ΓΕ. Οµατι, ΙΧ. [5.] Εά. Ῥα[, Ὑ. (348.) 
τῷ δὲ ἐπίδημά τε καὶ ἐπιδήμια, διὰ τῶν ὃ' ἢ) ἕ συλλαβῶν, 

ὡς εἴρηται, γθαφόμενα καὶ λεγοµενα. τούτων δὲ τὰ χαλε- 
πώτατα λοιμώδη καλεῖται, τὴν αἰτίαν ἐκ τῆς περὶ τὸν ἂέ- 
ρα καταστάσεως ἔχοντα καὶ αὐτὰ, καθάπερ ὅλον τὸ γένος 
τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων. γέγραφὲ δὲ καὶ λοιμώδεις τινὰς 

καταστάσεις, ὥσπερ καὶ τὰς ἐν τῷ Υ’, διότι καὶ τῷ γένευ 
ὁ λοιμὸς ἐπιδήμιόν ἐστι νόσημα. ταῦτα μὲν οὖν ἄμεινόν 
ἐστι διωρίσθει πρὸ τῆς μελλούσης ἔσεσθαι τῶν κατὰ µέρος 
ἐξηγήσέως. μετὰ ταῦτα δὲ εἰς ἐκείνην ήδη τοέψομαυ τοσοῦ- 

τον ἔτυ προειπὼν, ὕὅπερ καὶ ἐν πολλοῖς τῶν ὑπ ἐμοῦ γε- 
Ζραμμένων βιβλίων εἰρῆσθαι φθάνει, προτρέποντὀς µου γυ- 

µνάζεσθαο τοὺς ἐκμαθεῖν Θέλοντας τὴν ἰατρικὴν τέχνην, 

ἐν τοῖς κατὼ µέρος αἰσθητοῖς, ὡς διαγινώσαειν αὐτοὺς ἃ 

καθόλου προμεμαθήκασι. ταῦτα δὲ αὐτὼ τὰ κατὼ µέρος 
ἀρχὴν τῆς καθόλου συστάσεως οἳ ἐμπειρικοί ᾷασιν εἶναι λέ- 
γοντες αληθῆ ἐκεῖνα τῶν Θεωρημάτων, ὅσα τὴν σύστασιν 

ἐξ ἐμπειρίας ἔσχηκεν. ἡμῖν δὲ ουχ οὕτως, αλλα καὶ διὰ 

επἀεπη, αῖ ερϊἀεπιῖ εἲ ερίἀοπηῖ (μπι ηπαΐαος ἔππι απῖη- 

απο Γγ]αρίς, τα ργοδιίιπι εΠ, [οπρᾶα εἰ ῬΡτοπππείαβῖο 

ΔΙ Ἱοταπι ΡεγπϊοιοβΠπηϊ Ρε[ι]οπίες νοςαπίως, Ίηαο οδ- 

[πι εκ απηβ]επἰ] αξτῖς Παΐα [ουαπίατ, απεπιαάπιοάσπα 

ΠΙΟΥΡΟΣΗΠΙ ερΙάαπΙΙοτᾶπα 5επΠθ ἈπΙνετ[απι,. Αίηαε φπος- 

ἆαπι εἰαπι ρε[βΙ]επίει Παίμς ἀε[οτΙραί, τα εἰ εο5 ἆο απῖ-- 

ας. ἵπ Γεγίο εριἀεπιοτίτα ασ, «παπιοβσεπα ῬΡε[βῖς πιος- 

Ῥα9 Πί ερϊάεπ]ας. Αίᾳπε Ἠαεο ῬΡταε[αί ἀεβαϊ[ε Ῥτῖας-- 
ᾳπαπι ρατιοπ]αταπι ἀεοτεία ρτοσεαῖ εκρ]ιοβίο. Εο[εα 

Υετο Ίαπι αἆ Ι]]απι πιο οοηνετίαπι, { Ἰοο ΠΠαΠι Ῥταεπιο- 

ΏΜετο, αποᾷ εἰ 1Π πιπ]1 α πιο [οπρίϊς Ηρτῖς Ρτίαςθ ἀῑπι, 

εο5 απἵ αγίεπαι πιεάίσαπι Ῥεγάιίοετε νο]ιαπῖ, αἱ 1π Ρατίϊοι- 

Ίατιρας ᾳπαο [εη[α Ῥετοιρίαπίαχ [ε[ο εκετοεαπί οο]οτία- 

ἴηδ, πῖ φᾳπαε απίεα απ]νετ[α]τίετ ἀῑάιοεταπί ἀἴδπο[οαῖ. 

ἨΠαεο ἀρία ραγΠοι]ατῖα παηϊνετ[α]ῖ5 οσπ/[ΗαΠΠοη15 ΡτΙποῖρίαπα 

ε[ζε επιρ]γὶεϊ ΡτοΠίεπίησ εἰ νΥετα Ί]]α ε[[α Ῥγαεοερία φιιαε 

αἩ εχρετ]επβῖα οοπβΠαίΙοπεπα οοπΓεφαπία Γ[απέ, πορῖ αἱι-- 

επι ποῃ 1ίεπ, Φεᾷ Ρταεοερία πηι]ία ταίῖοπθ Ἱπγεπία ε[]ε 



11 ΤΗΠΟΚΡΑΊΟΣΣ ΗΠΗΙ{ΗΜΙΩΝ 4 
πα, ματι. ΙΧ. [5.θ.] Εὰ. Βα[,. Ῥ. (546.) 
λύγου δοκεῖ πολλὰ τῶν Θεωρημάτων εὑρῆσθαι, κρίνεσθαυ 

μέντοι καὶ τούτων τὴν ἀλήθειαν, ὑπὸ τῆς πείρας βεβαιωμὲέ- 

γην τὲ καὶ μαρτυρουμένην, οὕτως γοῦν καὶ τοῖς περὶ µεγὲ- 

Φών, ἀπυσεήματος ἡλίου καὶ σελήνης, τοῖς ἀποδεδειγμένοις 

μὴ πιστεύοντες, ὕταν ὑπὸ αἰσθητῶν τὲ πολλὠν ἄλλων ὕσα 

κατὰὼ γεωιξτρικοὺς λόγους εὑρίσκεταυ καὶ τῶν κατὰ µέρος 

ἐκλείψεων μαρτυρεῖται, βεβαιύτερον ἴσχομεν τὴν πίσειν. 

ὅπου τοίνυν τὰ διὰ γεωμετρίας ἀποδειγθέντα πιστότέρα 

γίνονται μαρτυρούμενα πρὸς τῶν κατὰ µέρος αποβαινόνιτων 
καὶ πιστύτερα γινόμενα ῥεβαιοτέραν ἔχει. πολλῷ δὴ μᾶλ- 
λον ὅσα ἐπὶ τῆς ἑατρικῆς τὴν αἀλήθειαν, [6] ἐξηύρηνταν 

βεβαιοῦσθαι δει ἀναγόμενα ὑπὸ τὴν κατὰ µέρος πίστιν. 
ταῦτ οὖν ἡμεῖς ἐπιδειξόμεθα ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημίων βι- 

βλίοις γινύμενα. 

νιάἀεπίαν, «πογαπι {4ΠΙΕΠ νοτῖίας ]ηά]σαίαγ Ο1ΠΠΙ αμ οχρε- 

τἰπιθηἰῖς μπι Παδιίας μπι Πάσα αοοὶρῖ.  Φίο [απο εἲ 

μῖδ ο«1αε ἆε [οἱ εἰ Ἰαπας πιαση]ιιάΐίπο εί ἁῑῃμαπίια ἆε- 

πηοη/[ἰγαία Γαπε, Πάσθπι ποπ αὐλρεηίος, αρῖ α ΓεπΠΡΙ ρα 

αημ]115 αἰ5 αᾳαε Ρες Ρεοπιεἰτῖοβς Τα[Ιοπεςδ τερεπαπίατ εἲ 

3ὺ. εοορῄβνας βΠπσα]ατίρης ΠαριΠαπίας, οεγίῖογεσι Πάεπα 

Ἰαδοπιας. ὉὈΡί Πίαπαε ϱαο Ῥοευ ψεοπιεϊσίαπι ἀεπιοπβταία 

(μέ, { α Ππρι]αγίετ οοπ{ΙησεΠΙβς ΠΊα]ογεπι Πάσπι αο-- 

οἱρίαηῖ, αἴηπε ογεδἰρί]ογα τεάἁῖία οεγῖογεπι Παβεαπῖ γετί- 

αΐεπα, [απο πια]ῖο πιαρῖς Ύπας ἴπ πιθάίοα ἁπ[οιρ]ίπα ταπῖ-- 

νετία]τίευ ἀῑεία [απί, οεγιῖογεπι Παβεραπε Ἠάεπι, { ρατίῖ- 

οαἱατῖρις εχοπηρ] Παρηαπίαν,  Ἠαεο 1Ρίίμγ πο ἵπ ερὶ- 

ἀεππϊοτίη Η1]5 Πονὶ ο[ιεπάθιηιις, 
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Γὰ. σπατι, 1Χ., [6.] ΓΚ. Ῥα{, Ἶν (946 9) 

/ 
αι 

” , ῄ Β « 

{ν Θάσω φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος 
“ ο ῃ Δ ς 3 ῃ 
«δατα πολλα ξυνεχέα, µαλθακα, ὡς ἓν νοτίοισο. 

Ὅ ) 9, δ . ! ο ε λ » 9 τι μὲν καὶ ἡ τοῦ χωρίου γνῶσις εἰς τὴν τῶν ἐπιδη- 
, /{ 9 5’ 

µίων νοσημάτων διδασκαλίαν ὠφέλιμός ἐστιν ὥὕστερον λέξω. 
Δ 4 Δ 3 ] ’ .. , ” νυνὶ δὲ τὴν λέξιν αὐτὴν πρότερον ἐξηγήσομαι, τοῦ συγγρα- 

, ῃ Ἡ - 
φέως εὐπόντος περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος. ὃδυοῖν γὰρ 

οὐσῶν ἰσημεριῶν καὶ δυοῖν πλειάδων ἐπισημασιῶν, οὗτος 
Ἄς / , ” ” 

ἐδήλωσεν ὁποίαν αὐτῶν λέγει, προσθεὶς τῷ λύγῳ τὸ φΏινό- 
.) .) « ’ .) 

πωρον. κατ μὲν γὰρ τὸ ἔαρ ἡ ἑτέρα γίνεται καὶ ἡ αρχὴ 
3 - ᾽ . ”/ 

αὐτοῦ κατὼ τὴν ἡμετέραν οἴκησίν ἐστιν αὕτη, καθάπερ καὶ 
: | -” ” 3 υ 

τελευεὴ πᾶσα ὑπὸ τῶν πλειάδων ἐπιτολήν. κατὰ δὲ τὸ 
΄ -” 

ᾳ Θινύπωρον ἡ ὑπόλοιπος ἐσημερία γίνεται καὶ ἡ τῶν πλειά- 
ὃων δύσις. οὐδὲν δὲ διοίσευ λέγειν Πιου κατὼ τὸν πληθυν- 

| 3 ’ ] ι ᾽ ’ Ἀ ] Ν ε 

τικὸν ὀνομαζόμενον αριύμὺν τὰς πλειαδας ἢ κατα τον ἕνι- 
Ν Δ / Π ο. ε -” ’ , ς 

κὸν τὴν πλειάδα. γίνεται δὲ Ἠ της πλειαδος ὃυσις ὡς μὲ- 

β 

1π Τλα{ο αιίμΠΊΙΟ οἰγοῖίεγ αεφμῖποεεῖµτη εἲ Γιῦ νεγςι]ίας 

Ῥ]ωνίαε ππμίαε, α[ιάμαε, πποἰίες Πμεγωπὲ, μὲ ρετ α- 

[γαίες νεπτος. 

Οορη1άοπεπι ]οοἱ αἆ πιοιβοσαπι αϊάσπι ερ]ἀθιηῖογιπι 

ἀοεἰχίπαπι αά]οπαι οχἰ[ιοιο ρο[ῖεα ἀῑοίιτας [ιμ.  ΊἈωπο 

νετο ἀρ[απα απε[οτῖς ἰεχίωπι Ρτ]μς εΣρ]ο8βΡο ΡργτοπιπεῖαΠ- 

9, εἰγείεεγ αεφμύιοσιίμπα εἰ [μὸ νεγριία. Όυυαι επίπι 

ἆμο ΓπΠῖ αεηι]ποείία, ἆμαθ 4ποφμε νετριίαταπι Πρπ]βοαί]-- 

9Π65, οαιοάάααι εκ 1] ἀῑσαί αἀ]εοίο ογα[οπΙ ἀπίιπιπο 

1ρ[ε ΡτοᾶιάΙ,.  Ύετε Παυϊάέπι Πἱ αἰίετια Ῥγιποιρίαπιφαε 

1ριαςφ ἵπ ποβτα Ἱαριαοπο 1ρίαπι εβ, γε]α1 εἰῖαπι Πω 

οπιπίς ΓαῬ νοιρι]αταπα οτίαπα. Ἠεμαμμπ ἀεφιἰποσιῖαπι 

ααἰμπιπο Πέ, αίαμε ψετρι]ῖαγυπα οοσα{ωδ: η] απίεπῃ ΙΠίεν-- 

οηῖξ νε] Πιπιετο Ρ]ηταί Ρ]είαάεν ποιπίπαγο νεὶ Ππρι]ατὶ 

Ρἰείαάα.  Όοεπ[α απίεαι Πι νετριµαταη αἲ απἰηπιηα] 
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Εά. Οἶνονι, ΧΙ. [ο. τ.] Ε4. Ρα[. Ψ. (210. 317.) 
τῷ πεντήκοντα ἡμέρας τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, εἰδύτων 

ἡμῶν τὰς μὲν ἰσημερίας καὶ τροπὰς ἑνὶ καιρῷ γινοµένας 

ἐν ἁπάσαις ταῖς οἱκήσέσιν, τὼς δὲ ἐπιτολὰς καὶ δύσεις τῶν 

ἀστέρων ὑπαλλασσομένας, ὥς καθ ἑκάστην οἴκησιν ἐδίαν' 

εἶναι. µόνοις γὰρ τοῖς ὑπὸ τὸν αὐτὸν οἰκοῦσι πύλον κοι- 

γαὶ τῶν ἄστρων αἵ τ ἐπιτολαὶ καὶ δύσεις γίνονται. Μαλοῦσο 
μὲν οἱ "λληνες ὥς τὰ πολλὰ τὸ συγκείµενον ἔκ πολλών 
ἀστέρων ἄστρον οἷον τὸν ταῦρον ὕλον, ἤ τι µέρος αὐτῶν, τὰς 
ὑάδας ἡἢ τὰς πλειάδας. ὕμως μήν ἐστιν ὅτε καὶ τῶν ἆστε- 
ρων ἕκαστον ὀνομάξουσιν ἄστρον, οὐ μὴν τόὀν γὲ συγκείµε- 

νον ἐκ πολλῶν ἀστέρα καλοῦσιν, αλλ ἄστρον ἀεὶ µύνως οὗ- 

τως. ἕνα δὲ ἕκαστον οὐκέτι ἀστέρα µόνον, ὡς εἴπον, ἀλλὰ 
καὶ ἄστρον, οἷον τὸν ἀρκτοῦρον, τὸν σείριον, τὸν ἑωσφόρον, 
τὸν [7] ἑσπέριον. (9847) ἀναγκαιὐτατύν δὲ ἐστιν εἰς ὅλην 

τὴν ἐνεστῶσαν πραγματείαν ἐπίστασθαι τὼς καθ ἑκάστην 

χώραν, ἐν αἷς ἂν ἰατρεύειν µέλλωμεν, ἑκάστου τῶν ἄστρων 

ἐπιτολάς τὲ καὶ δύσεις, ἐπειδὴ περιγράφουσιν αὗται τὰς 
ὥρας, αὐτίκα γέ του κατὰ τὸν τῆς Ελλησπόντου παράλλη- 

αεφπϊποο[Ιο ἀῑερις οἶτοιίευ αιἰπαπαριπία, πορῖς [οιεπρας 

αοθαϊποοίία εἰἴ Γο]βιῖα 1π Ρ]αβῖ οπιπΙΡΙδ Ἡπο ΤΕπΙροτθ 

Πατ, Πάεγπι νεγο οτίαπι, οἳ οεσαΓΙΙΠΙ Πα νατίατ, πί Ἠ18 

{Πησιι]ῖ5 1π τορΙοπΙΡας ΡΥοΡρΓΙΙ βΠῖ,. 8ο] οπίπα Π1Ώ εοἆσπι 

Ῥο]ο ΠαΡβιίαπ ας ΟΟΠΙΠΙάΠΕς [απί αβτογαπι ἔαπι οτίηςδ ἔππα 

οβί{1ς5. Αί νοεαπε Ογαεοί ΡΙεγαπι(ααο Πάπα αιιοᾷ εκ πιυ]- 

τς Πε]]ῖ5 οοπ[ίαξ, απαίεπι ἵααταπα ππ]νετίαπι νε] αἴφπαπι 

εἶις Ῥατίεπι, τπὶ [αου]α εἴ νετσῖ]αρ. Ἰπίοτάππι {απιεά 

Πησι]α5. Πε]]α αβγαπι [Πάμδνε αρρε]Ηίαπί, ποπ {α- 

ππεπ αιιοᾶά οκ πιι]ῖς εοπβεί Πε]]απι αρρε]]απί, αβταπα Ρετ- 

Ῥεΐίπο ἀαπιίαχας Ἠοο πιοᾷο, ἹπαπιφΙαπΙ(αθ ὙεΓΟ ποπ {[ε]-- 

Ίαμα [οἱαπα, τξ ἀῑκι, [εὰ εἰ βάας, αἱ αγοϊαταπα, οβπ[οια]απη, 

πο] [εγιπα, Ἠείρεταπι. ΕΠ ααἴοπ αἆ απϊνετ[απι αποά Ἱπ-- 

Παῖ ορις Ππαχίπια πεοείατίαπα βησα]ς ἵπ γεσίιοπῖρας, αβί 

ΠΙΕάΘΠάΙ αγίεπι {[αοἴιἨὶ [απνας, Ππσα]ογααι α[ἴγοτηπα ἔππι 

ογίας ἴωπα οοσα[ά οορποίσενα, αααπάοααϊάεπι Ἠϊ απ 

ἰοπηρεβαίες οἰτοιη[ογΙβαΠΕ, οκεπιρ]Η οταίῖα, ἵπ Ηε]ε[ροπις 
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Εὰ, Οµασι, ΙΧ. [7.] Εά. Βα[, Υ. (947.) 
λον ἀρχὴ μὲν τοῦ ἠρός ἐστιν ἡᾗ κατ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν 
ἐσημερία, τελευτὴ δὲ τῶν πλειάδων ἡ ἐπιτολή. αὕτη δὲ 

καὶ θέρους ἐστὶν ἀρχὴ, καῦάπερ 7ὲ καὶ τελευτὴ μὲν τοῦ 
Φέρους, ἀρχὴ δὲ τοῦ φθινοπώρου 4ἡ ἐπιτολὴ τοῦ ἀρ- 

κτούρου, προλαμβάνουσα τὴν Φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν ἡμέ- 
θαις ὡς δώδεκα. καὶ μέν γὲ καὶ ἡ δύσις τῆς πλειάδος 

ἀρχὴ μὲν τοῦ χειμῶνὸς ἐστι, τελευτὴ δὲ τοῦ φθινοπώρου. 

Φαυμάδειν ὃ’, οἶμαι, δεῖ καὶ ζητεῖν τὴν αἰτίαν τοῦ παραλε- 

λεφθαι κατὰ τὸν λόγον ἐπιτολὴν ἀστέρος τοῦ ἐπισημοτάτου, 
ινομένην ἓν Οέρευ τοῦ καλουμένου σειρίου" ὀνομάξουσι δὲ 

αὐτὸν ἔνιου καὶ κύνα, κπαταχρώμενου τῇ τοῦ παντὸς ἄστρου 
προσηγορίᾳ" κύων μὲν γὼρ τὸ σύμπαν ἄστρον, ὁ ὃ) ἐπὶ 
τῆς γένυος αὐτοῦ σείριος, ὃν ὀρθώῶς ἄν τις ὀνομάξοι τὸν 
προκύνα, οὐ τὸν κύνα, καὶ ἀρχή γε τῆς καλουμένης ὁὀπώρας 
ἡ) ἐπιτολὴ τούτου τοῦ ἀστέρος ἐστί. καὶ ὅσοι τὸν ἐνιαυτὸν 
εἰς ὅ τέµνουσιν ὥρας, ἄχοιυ μὲν ἐπιτολῆς τοῦ κυνὸς ἐκτεί- 

νοτσι τὸ θέρος, ἐντεῦθεν δὲ μέχρις ἀρκτούρου τὴν ὀπώραν. 

οἱ δ αὐτοὶ καὶ τὸν χειμιῶνα τριχῇ τέμµνουσι μέσον (ιὲν 

Ρατα]]ε]ο τετί ρεϊποῖρίαια αιΙάεπι εΠ Ύπο {επιρογο ο 

αεηπϊποςίαπῃ, Ππὶδ Υετο γετσι]αγαπι οτί, απὶ εἰ αο[ία- 

τς ἀπ]απι εχΙ[Ηί, απεπιαάπιοάαπα εἰῖαπι αε[ίαιῖς ΠΠ]ς, 

απ{απιηΙ Ῥτϊποϊρίαπι ατοἰαχὶ οτίαςδ, οἱ αμίαπιπαίο αθηιί- 

ποοίῖππα ἀῑερις απαί ἀποάεοῖπι απίεσεααἰ,. ΕΒταοίεγτοα Υοί-- 

διΠαταπα οσσα[α5 Πεπιῖς ῬΡηπορίαπι εἰ απίαπιπί Πηῖδ ε[ῖ 

Μονατὶ γετο ατρΙίχον οροτἰεῖ αο σαυ/[απι 4αεγεΓα ΙΙ 111-- 

{εγπῖ[ας ΕΠ Ἱπ ογαΊοπο [ἴε]]αε Ἱ]]αβγίΠπιας ογίι5 αιιῖ 

αε[ίαἰε Πί, Ἠαεοφαε Πγῖας νοεαίαν. Ἱρ[ιαι απίεπῃ ποπη]]ί 

εἴῖαπι οΏπεΠι ποπηηπηΕ {ο α [η αρρεΙἱαίοπο αραῇ, οα- 

πῖ Παπῖάεπι α[ἴταπι απίνετίαπι εἴ,  ΘΒιχγίαδ γΥετο 1ρ[ας 

πιακ]]]αο 1Π/{Ιάεί, «επι τεοίο αΠΙδρίαίῃ ΔΠΙΕΟΔΠΕΙΗ, ΠΟΠ 

οαπεπι αρρει]αγετῖ, Πο]]αεφιε Ἠα]ι εχοτίᾳ5δ Ῥατίῖ απηϊ 

ατιαπ1 οροχαπι νοσαπί Ῥεϊποϊρίωπα ε{ι  Αίηιε αι αΠΏΙΙΠα 

1η [ερίεπι ἴεπιροτα ἀῑνιάαηίς, αε[ίαίεπι αἀδᾳαε οἑΠΙ6 εχ- 

ογίαπι Ρτοϊεπάμηῖ, Ἠ]πο Υετο αἆ αγοαΓΗῖη πδᾳμθ ΟΡΟΓάΠΙ, 

Πάεπι εί Ἠτεππεια ἵπ ἴχες [εσαπί Ρατίες εἰ πιοάίαια αίά θεια 
Ἰα]ας ᾳποά οἶτοα {[οἰ[άαπα ϱ{ι (επιρας οοπΗ ασ! ἆ4ε 

σΑΙΕΝΌΣ5 ΤΟΠ. ΣΧΤΙΤο Ρ 
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Τά. Οἶατι, ΣΧ. [τε] Γά. Μα[. τ. (8479) 
αὐτοῦ ποιοῦντες τὸν περὶ τὰς τροπὰς χρόνον, τοὺς δ' ἑκα- 
τέρωδεν τοῦδε σπορητὸν μὲν πρὀσθεν, φωταλιὼὰν δὲ τὸν 

ἕτερον, αὐτοὶ γὰρ οὕτως ὀνομάξουσι. καὶ μέντοι καν τῷ 
περὶ ἑβδομάδων εποκρβνονς πωγθαφομίνῳ Ανω διηρη- 

µένον ἔστιν εὗρεῖν τὸν ἐνιαυτὸν εἰς ἑπτὰ, τοῦ μὲν φῶινο- 

πώρου καὶ τοῦ Ίρος ἀτμήτων πεφυλαγμένων, τετμημένων 

δὲ τοῦ μὲν χειμῶνος εἰς τρία µέρη, τοῦ δὲ θέρους εἰς δύο. 

χρησίμη μὲν οὖν ἐστι καὶ ἡ τοιαύτη διαίρεσις, ὡς προϊὼν 
ὁ λόγος δείξει, χρησίµη δὲ καὶ εἰς τέσσαρας ὥρας, ὧς καὶ 

τοῦτο δέδεικται πρότερον ὑπ αὐτοῦ τοῦ /πποκράτους ἐν 
οἷς τᾶς τὲ τῶν χυμῶν ἐπικρατείας διδάσκευ καὶ τὰς τῶν 

»οσημάτων ἰδέας καὶ τὰς ἀμφοτέρας τούτων ἡγουμένως κρά- 
σεις τοῦ περιέχοντος, τέτταρας ἐχούσας διαφοράς. εἰ γὰρ 
καὶ ὅτυ μάλιστα δίχα τες τέµνη τὸν μεταξὺ πλειάδων ἔπι- 
τολῆς καὶ ἀρκιούρου Χρόνον, ἀλλά τοι κοινὀν ἐστιν αὐτὸ 

παντὶ, τῷ ξηροτέρῳ τοῦ συµµεέτρου εἶναι, καθάπερ γὲ καὶ 
τῷ χειμῶνι, τῷ ψυχροτέρῳ τὲ καὶ ὑγροτέρῳ, κἂν τριχῆ 

τέµνηται. αἱ μὲν οὖν μεγάλαι διαφοραὶ τῆς κράσεως, ἃς 
καὶ ενικὼς ἄν τις είπου προσηκόντως, εἰς τέσσαρας ὅδιαι- 

εκίτοπιῖς νεο ἆποῦδιι ρτίς Γεπιεπίοπι, Ρο[ετίις οοι{ῖο- 

Ποια, ΠΠ 1ρῃ τα ποπιηαπϊ, Ομία εἰῖαπαι το ἆᾳ Ἰε- 

Ῥάσπιαδϊς Ηἱρροογα[ῖ» Ἱπ[ογρίο απΏ5 1π Γερίεια Ραγίες ᾱἷ-- 

νι[ας Ππνεπίας, ἀπ[εοίῖς 4πἱάεπα αΠΙΙΠΙΠΟ εἳ νογε ΠΙαΠΕΙΙ-- 

Πρις, {εοῖῖ νεγο ἸἨήεπιε φαἱάεπα ἴγεν 1Π Ῥατίε, αε[ίαίο 

νογο 1 ἆπας. ΠΠ] πίαφαε {ἰα]ῖδ εἰῖαπι ε[ι ἀῑνιιο, αἱ ἴπ 

Ριαεσε(ομίῖ ἀερ]αταρῃί οχαίῖο. ὉὈ]ϊ 4ποφαε 1π φπαίαογ 

αππὶ. [επιρεβαίες [εοίῖο, τς εἰ 1 Ῥτῖας αἨ ἀρ[ο ΗΠἰρρο- 

οταίαο ἀεπιοπ[ίγαίαπι οε[, πρ εἰ Ἠαπποτάαπῃ εχιρεταπίίαπι εἰ 

πιοΥῬον πα [ρεοῖες ἀοοεί εἰ «ιιαε απιΏο Ίαεο ρταεοσεάαη, 

αθγῖς ἰεπιρεταπεπία, αἴιαε απαίποτ Παβεπί ἀῑ[ετεηίϊας. 

Ειεπῖπι {4 αι απαπι πιαχίηιο Ῥι[αγίαπα ἵεπαριδ, νετσί]α- 

χιπ ογίαςδ αἴφαο ατοἰατὶ πιεάαπι [εοιετί, Ἠπλ1οπαῖπαΒ 

1ρ[απα. ΟΟΠΙΠΠΙΠΘ εβ οπιηῖ αἱ οοπιπιοᾷσχαίο Ποοῖας οχῖβαί, 

απεπιαάπιοάαπα εἰἶαπα εἰ Ἠτοπηί αἱ εἰ τίσιάϊος εἰ [ναπι]άῖος 

αι, εἰαπι[ ἱτήατίαπι ἀῑνιάαίαν. Μασπας ἀσιαχ Τεππρεγα- 

πιεί ἀἰ[ογοηίίαο, Ύαδ εἱ Ρεπετα]ος ἀεοεπίετ ο μἱρίαπι 
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ροῦσιν ὦρας τὸν ἐνιαυτὸν, ἤτοι γ ἑτερογενεῖς }}) ἑτεροειδεῖς 
αλλήλων, ὡς ἂν ἐθέλη τι ὀνομάξειν. αἳ δὲ καθ ἑκάστην 

τῶν διαφορών τούτων, εἰς τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ ἤττον τομαὶ, 

τὸ θΘέρος μὲν εἰς δύο, τὸν χειμώνα ὃ' εἰς τρεῖᾳ μοίρας 

τέμνουσιν. ἡ δὲ τῶν ὠρῶν τούτων τομὴ ἕκ τοῦ κατὰ 
ταίτας χρόνου, τεσσάρων γὼρ μηνών ὁ μεταξὺ πλειάδος τὰ 
καὶ αρκτούρου χρόνος ἐσεί. πλειόνων δὴ καὶ τεσσάρων ὁ 
μεταξὺ πλειάδος δύσεως καὶ τῆς ἑαρινῆς ἰσημερίας. ὁ δὲ 
τοῦ ἦρος, οὐδ ὕλων δύο μηνῶν, ὧστ ἄτμητος εἰκότως ἐφυ- 

λάχδη. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῦ φθινοπώρου μείζων μὲν ἦν 
ἢ παρὰ τὸ ἔαρ" ἐκτείνεταυ γὰρ εἰς δύο μῆνας, ἀπολειπό- 
µενος δὲ τῷ µεγέθει πάµπολυ κατὰ τὸ Θέρος τὲ καὶ τὸν 
χειμώνα χρόνου. ταῦτα οὖν ὡς ἅπαξ μὲν εἰρήσθω µου νῦν' 
εἰς δὲ τὸν ἑξῆς ἅπαντα λόγον μνημονευέσθω πρὸς τὸ µετά- 

7έσθαι ὁᾳδίως εἰς τοὺς ἐν [8] ἑκάστῳ τῶν ἐθνῶν μῆνας, 

ἄλλους παρ ἄλλοις ὄντας, ὡς εἰ πάντες εἶχον τοὺς αὐτοὺς, 

οὐκ ἂν αρκιούρου καὶ πλειάδος καὶ κυνὸς ἰσημέριῶν τὲ καὶ 

ἀῑκετιῖ, απηπαα Ἱπ αιαίΠος ἵοπιροτα ἀῑνιάμπὲ Ιπίεν {ε, 

{ινε Ρεπετο [νο [ρεοῖε ἀῑ[εγεηίῖαν ρτοαί φπίδαιιο αρρε]]ατε 

νο]ιερῖ. ΔΑ Πηραίαε Ἱαταπι ἀἰΠεγεηιαταπα 1 πιασὶς αἱ 

ΙΙΠΗ5 {αοΐαε [εοίιοπεςφ αε[ιαίοπι ααἰάεια ἵπ μα, Ἠϊθιησπι 

νεο 1Π {πε ρατίε [εσαπί.  ἨἩἨοταια Ὑετο απΠϊ ἴεππροταπι 

ἀῑν]Πο εκ ἀρίοχαπι ἴεπιρονο ε[βοϊίασ; αποά επἶπι {ειπραφ 

τεγρῖ]αφ ατοίΙτιπηφιε Ππίεγ]αοεί, ο αίπου ε[ξ πιεη πι, ρἱα- 

ΣΙΗΠΙ ΝΕΟ ϱὐαπι οπαίαον νετρίΠαγυπα οεσα[ας εἰ νετηῖ 

αεφπ]ποοᾶ πιεάῖαπα εκ. Ὑετῖ απἴεπι {εππρις Ώηοῦ ἹΠ-- 

ἵερτος αυἶάεπι ἆπος Ἠαδρεί πιεΠ{εςδ, 4πο {αοίαπα εΠ πέ Ίμτε 

1πά1ν1Γαπι Ρεγπιαη{[ετὶί, Ῥτορίεγεα νεο απηπιπΙ ἔεππριθ 

ᾳπαπι νετῖθ πια]ας {μῖί, ααοά 1 ππεη[ες ἀμοἈ εκἰεπάτίατ, 

Ἠοο γετο πιαρηϊαᾷἶπε αἳ Ἠπεπιῖς αε[α[ῖσᾳις Τειπροτε πιυ]-- 

Ίορετε {[αρεταίαγ. Ἠαεο Ιἴαπε [επι] αυἶάεπι α πι ἀῑοία 

Επι, τα οΙΠΏΕΠΙ νετο [εηιεπίεπι ΟΓ8ΙΙΟΠΕεΠΑ ππεπιοτία {ε- 

πεαμέατ, απο {αοῖ]ε αἆ Πηρα]ατμπι ΠπθϊΙοπάπα πιεη[ες ας 

4]1ο5 επ][εηίες ἀεάιιοαπιάῦ, Πτι Π ΟΠΙΠΘ5 εοδἀάεπι Ἠαβε- 

τεηῖ, -Ποη αγοἰατΙ νετρΙΙαγαπιᾳαθ εἳ οαΠῖ5 οἱ αεηιϊηοσ[Ιο- 

ταση εἰ [οΗ{ἱοχαπα παειηΙΙΠει Ηιρροογαίε», {[εά 1ρβ [αιῖρ 

Ρ2 

. 
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Ἐά. ΟΜατί. ΤΝ. [8.1 Εά, Ῥα{, γ. (211.} 

τροπῶν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἱπποκράτης, ἀλλ’ ἤρκεσεν ἂν εἰπεῖν 

αὐτῷ κατὰ ακεδύνας, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ὀνομάζοντι τοῦ 

Δίου μηνὸς ἀρχομένου, τοιάνδε τινα γενέσθαι κατάστασιν 

ἐν τῇ τοῦ περιέχοντο κράσει. νυνὶ ὃ ἐπειδὴ τὸ ἄΐον Ία- 

κεδύσι μὲν µόνοις σαφὲς, -4θηναίοις δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἂν-- 

Θρώποις οὐ σαφὲς, Ἱπποκράτης ὃ ἐβούλετο τοὺς ἐξ 
ἁπάνιων τῶν ἐθνῶν ὠφελεῖν, ἄμεινον ἦν αὐτῷ γράψαι µό- 
την τὴν ἰσημερίαν, ἄνευ τοῦ μνημονεῦσα» τινὸς µηνός. ἡᾗ 

μὲν γὰρ ἰσημερία ποσμικόν ἐστι πρᾶγμα, οἱ δὲ μῆνες ἔπι- 

χώριου παθ’ ἕκαστον ἔθνοο, ὕστις γοῦν ἀστρονομίας ἀπεί- 

ρως ἔχει μάλιστα μὲν ἔσιω μὴ πειθόµενος “Ιπποκράτους, 
προτρέποντος πρὸς αὐτὴν, ἕνεκα τῆς τῶν εἰρημένων χρή- 

σεως.. ἐπεὶ δὲ φιλάνθρωπον εἶναι δοκεῖ καὶ τοὺς τοιούτους 

ὠφελειν, ἐγω πειράσοµαι τὴν "ἐυδεχοµένην ὑπογράψαι βοή-- 

Φειαν, ἤ εΣὲ βοπάχαμεν τὸν νοῦν, ἁπάντων ὧν “πποκράτης 

λέγει παρπώσονται τὴν χρῇσιν. τεμιοµένου δὴ τοῦ παντὸς 

ἔτους ἐκ τεσσάρων καιρῶν κατ ἰσημερίαν τὲ καὶ τροπὼς, 
’ .. 3 .] » Ν .) , 

ἁπαξ τις ἐρωτήσας αστρονοµικὀν ἄνδρα, τα τέσσαρα μέρη 

{α1[6ί ἀῑοετο αριᾶ Μαοεάοπας νενβΙ ρταἰ]α ἩΠΙοΠ[ο Ἱπ- 

οἴρίεπίε «πει ἘὨϊΐον αρρε]]απί ἴα]επι απαεάαπι Παίαπι 

{μ1ῇθ 1Π απιΏΙεΠΙ15 1ο αὐτῖς {επιρεταπιεπίο, ΊἈαπο νετο 

ᾳποπῖαπι Ώιοι {08 απἰάεπ ἹΜαοεάρπίρας πιαπ]{ε[ίατα 

εΠ, ΑΙλεπΙεπῃΡας νετο αἱῆδαᾳαα ἸοιαϊπΙραδ ποπ ππαπΙ {επι 

νο]εραίαιε Ηιρροογαίεθ οιιπο[16 παΠοπῖριας ρτοάε[ε, [αίῖας 

1ρ{ {μὲ ᾖπο πα]]ο πιοπιοταίο ππομ[ο [ο]απῃ αεηαἰποςΕἴαη 

{οχΐμενα, αεφιϊποσίίαπα Πααϊάεπα απῖνεγ[ία5 παπί το 

ει, ππεη{ες νεγο βΠηρια[15 παἰΙοπῖρα5 ϱ. οἱ Ροοιι]ῖηχες. Ομ» 

ε{6ο α[ἰτοποπ]ᾶαο Ἱπιροχ]ίμς ε[ι, Γοἷαί ρο[ιπαπι ΠΤρρο- 

οταἹ αὐ εαπι οϐ ἀῑοίογαπα π[απα εχ]οτίαπα ποτ ορ{εφαί, 

Οµῖα νετο Παπιαπαπα ε[[ο νιἀείωυτ ε]αδπιοςί Ἱπρεγ][ῖ ορεπι 

Γοχχα, ἰεπίαρο ε6ο, αιαίεηαςδ Ποεβίξ, ααχίΠαπι Γαβ[ογΊῃεγε, 

ουῖ {4 πιεπίεπι αἆμιροαπί, ἩἨογαπα ΟΠΙΠΙΙΠΙ] πας εἀῖοῖε 

ἨἩιρροοταίες, «πποίΙπι ἆο επιο]απιεπίαπι αεοερίανῖ Γαπ8, 

Τοίο . Ισίίας αΠΠο 1π φπαίπος ἵεπιροτα Ῥει αεαϊποοί[ῖα εἴ 

Γομαιῖα ἀῑνΙ[ο, Π απἱδ Γεπιεὶ α[ποποπιαπα νίγαπα τοσανεγ! 

αυ1ριας ππεπΠρας απαίαοχΥ Ἰαα Ῥατίες Παπῖ, ἀειπάς 15 Ριαε- ΄ 



φ λα {Ηπνοτ ΕΙΣ αΡΓΟ ΤΠΗΠΟἨΗΝΗΤΙΗ 4. ρα] 

α να, ΤΝ. [8.1 Εὰ. Βα[. . (211:) 
ταῦτα ἐν τίσι γίνονται μησὶν, εἶτα εἰδὼς αὐτὼ δυνήσεταν 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐπισημασιῶν τῶν καθ ἕκαστον ἄστρων 
ἀκούων ἔπεσθαι. οἷον εἰὲ οὕτως ἔτυχεν, ἐὼν πρυμάθη τὸ κα- 
τὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ 4ἄίου μηνὸς καὶ φθινοπώρου ει. 

ἐσημερίαν, εἴσεται τὴν μὲν Χξιμερινὴν εροπὴν ὡς μετα τρεις 

μήνας ἐσομένην ἐν ἀρχῆ τοῦ κατ ἐνιαυτὸν πέρατος μηγός. 

τοῦτο γὰρ σηµαίνει κατὼ Ἰζακεδύνας, τὴν δὲ ἑαρινὴν ἰση- 

µερίαν ᾿ ἀρτεμισίου, καθάπερ γε καὶ τὴν δερινὴν τοῦ «Ίώου. 

κατὰ γὰρ τὰς ἀρχὼς τῶν εἰρημένων μηνῶν αἵ τ ἐσημερίαν 

καὶ αἱ τροπαὶ γίνονταν κατὼ «ἸἨζακεδύνας, αριθμούντων τὲ 

καὶ ὀνομαξόντων τοὺς |ιῆνας. ὁ τοίνυν ταῦτα μαθωὼν εἰ 
προσεπιμάθη τὸν μὲν ἀρκτοῦρον ἐπιτέλλοντα πρὸ ἡμερῶν 
ὡς 4’. τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας, πλἐιάδας δὲ δῦναι ὡς 

µετα ἡμέρας πεντήχοντα, }νώσεταυ πόση τοῦ καθ ἕκαστον 

αὐτῶν μηνὸς ἑκάτερον τῶν ἄστρων ἐπιτέλλει, παραφιλάξει 

τὲ ῥουλόμενος ἀκολουθεῖν “Γπποκράτευ τὴν μεταβολὴν τῆς 

περὶ τὸν ἀέρα κράσεως ὁποία τις. ἐγένετο. χρὴ δὲ δηλονύτε 
τοὺς μῆνας οὐ πρὸς σελήνην ἀριθμεῖσθαι, παθάπερ ἐν ταῖς 
πλείσταις νῦν τῶν Ελληνίδων πύλεων, αλλὼ πρὸς ἥλιον κοὶ 

οερίῖ5, ΡροίετΙί εἰ απππα ἆο οαείαγῖς Πησα]ογαπι ΑΠΤΟΤΗΠΙ 

Πρπ]βοα[ἴοπῖρας απἀϊετῖῖ, Υοιί ε[[ε οοπἹρο. Ὁϊ Π, εχεπι- 
ΡΙΙ ρταίῖα, απίεα ἀΙᾷ1οεγ]ξ ααίαπιπα]ο {Πεν αεαμϊποςσΙαπα 1 

Ρεϊποϊρίο πιεηῇ ΠὨἨ], Γοἷεῖ Ἰϊοπιαίο Γοβαα αι Ποτὶ αιιΗ1 

Ῥο[ι ἴπεδ ππεπ[ος ἵπ Ῥεϊποίρίο πηθη[ς ααῖ απ Ππῖς εἰ; 

Ἠοο επῖπι αριᾷ Μασεάομας Πρπϊβοαί, νογπιπι αίεπα αεπ]- 

πουαπι Αγιοι Ρχϊποῖρίο, απεπιπζποάμπα εἰ αεβίνωπι 

{ο Ταπι Πο Το. απ Ργϊποῖρίο Παπιφαε ΟΟΠΙΙΠΕΠΙΟΥΑ- 

οσα ΠπΙΘΠΗΙΑ {μπα αε(αἰποοίία μπι [ο]βΙμα αρπά ἡία- 

οεάοπαςδ Παπί, ααῖ Ἱπεη[ες Πα παππενααί εἰ αρρε]]αΠί. 

ΟΙ Ισίίαγ Ἠαεο ῬεγοερεγΙ{, αο ρτασίετεα αγοαγσ απίο 

απαπιπαϊο αε(υΙποςΙαπα ἀποάεςίπ ἔετε ἀῑεριι εχοτΙΙ ᾱἷ- 

ἀισετῖῖ, γετρι]ία γενο οοείἆετε Ρο[ι ὧῑες οἰγοῖίετ αππ]πᾶ- 

βιηία, ᾖ[εῖεί αποίο πιεμῇς ομ]άδᾳμο αμηῖ ἀἱς πίπππιφας 

πάις εχογ]αίας ομ[εγναδιίφτιε, { Ηιρροογαίεπι Γεηιῖ νεἰτ!, 

εαπι Ύπαθ εί αα]ῖς αὐγί οροτία [Π ἰοπιρεγαπιευί{ί πω ]α[]- 

ΟΜΕΙ1. Οεἴεγιῖπι ἨΟΜ ταίΙοµο αμα «αιπεππαάιποάμα Ἠιο 
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Ἐά. Οµατῖ, ΧΙ. {β. ϱ.] Εά. Βα[, Ῥ. (447.}. 
ἐν ἁπάσαις τὲ τῶν ἀρχαίων καὶ ἓν πολλος τῶν ἐθνῶν 
αριθμεῖται καὶ παρὰ "Ρωμαίων ὁ σύμπας ἐνιαυτὸς εἰς εβ' 

διαιρούµενος. ἑνὸς μὲν αὐτῶν ὀμτω καὶ εἴκοσιν ἡμερῶν 
ὄντος, ὃν δεύτερον λέγουσι μετὼ τὰς τροπὰς χειµερινάς. 

αὐτοῦ δὲ τοῦ πρώτου μετὰ τὰς τροπὰς, ὃν καὶ πρῶτον 
ὕλου τοῦ ἔτους ἀριθμοῦσιν, µίαν ἐπὶ ταῖς Λ) προσειληφότος, 

ὥσπερ γε καὶ τοῦ γ΄ μετὰ τὰς τροπᾶς. καὶ γὰρ καὶ οὗτος 
αὐτός ἐστι μιᾶς καὶ λ ἡμερών, ὁ δὲ τέταρτος τριακονθή- 
µερος, ὁ δὲ πέμπτος µίαν ἐπὶ ταῖς λ προσέίληφεν, ὃ ὃ' 
ἕκτος τριακονθήμερος, μετὰ δὲ τὸν ἔκτον μῆνες δύο, μιᾶς 
καὶ τριάκοντα, ὅὁ δὲ μετὰ τούτους τριάκονΏ ἡμερῶν, ὁ δ 
ἔφεξης τῴῷδε μιᾶς καὶ τριάκοντα, δέκατος ὢν τὸν ἀριθμὸν 
ὅλου τοῦ ετους. καὶ ὁ μὲν τα τριάκονθ ἡμερῶν, ὁ δὲ ιβ 
μιᾶς ἐπὶ ταῖς λ. συναριθμοῦντι δέ σοι [9] τὰς καθ ἕκα-- 
στον τῶν μηνῶν γενοµιένας ἡμέρας αἱ πᾶσαι γίνονται 5 καὶ 

ἔ καὶ τ΄ καὶ τεσσάρων ὃ) οὕτως ἀριθμηθέντων τῶν ἐτῶν, 
ἐν δὲ τῷ δ' ἔτει τὸν τρίτον ἀπὸ τοῦ δ ποιοῦσι δυοῖν καὶ 

ἵπ Ῥ]υτίπιῖς Οταεοῖαο οἰν]ίαίρας Γαρριίαπάϊ Γαπῖ, [εὰ τα- 

Ώοποε [ο], αἱ αραἆ ΟΠΙΠΕΒ Ρργ][οας πτρες εἳ Ῥ]εταδαιε πᾶ- 

Ώοπες παπιεγαπίατ. Αίᾳπε αριά Ποπιαπος απὶνεσ[ι αΠΠΙΡ 

ἵπ ἀποάεοῖπι Ἱπεπ[ες ἀἰνιάϊας, ϱποσαπ πα οοἱο αἳ νἰ- 

Εῖπιϊ ἀῑερας οοπ[αξ, απεπι α Γο]βι1ο Ὀταπια]ί Γεουπάαπι 

νοοῖίαπῖ, ΕΒΤίπιαΦ Ὑετο α [ο]μΠῖο, απεπι εἳ ἴοίῖαδ αηπὶ 

Ρτίπιαπα πιπιεγαπὲ, παπι [αρτα ἰπὶσιπία αΠαππΠε, ᾳποπι-- 

βἀπιοάσπι  α [οἱ ί1ο ἑεγίῆας; εἰεπίπι εἰἴαπι 15 1ρ[ίς ππῖας 

εἰ {τὶσϊπία ἀῑεταπι εΠ. Οµαατίας ε[Π τγισιπία ἀῑεταπῃ. Οι 

ἴα5 ππαπι εἰ {τὶσίπία [οτι ία, ΘὈεχίις ἰπαϊπία ἀἱεθ οοπι- 

Ρἰεοιταν. Οταῖ Ὑοτο Γεχίππι ἆπο [οαμαπίας [ορπηας οἳ 

οοίαναδ, Ἠπο εἳ {πὶριπία οοπβαπῖ,. ΟὨαῖ Ίιοις εχοῖρἰξ ποπιιθ 

ἐτὶριπία ἀϊεταπι εἴ. ἨΗπίο [αςοεάεηπδ μπηῖας εἰἲ ἰπὶσῖπία, 

αὐϊ ἀεοϊπιάς {οίῖας αππὶ εχΙβῖξ παπιεο. Ὀπάοείπιας ἰτῖ- 

Ειπία ἀἴεταπῃ εβ. Ὀποεσίπιας απῖας Γαρτα ἱπὶρίηία, 0οηπασχε- 

ταπ{ϊ νετο ΕΡί οοπ[οχριϊ Ππρυ]ογαπα ππεπ[υπη 468, οΠΊΠΕ5 

Ιγεοεπᾶ Γεχαρῖπία εί οφπἴπααπο οβογιαπίαν. Αα αΠΠπῃ 

Ἱα ϱΠπΔΙΠΟΓ αΠΠΟ8Θ πυππεγανέτί, αΠππο αωατῖο ἠχεῃ[οπι ἴ6υ- 
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Εὰ. Οἶανι, ΙΧ. [ο.] Εά. Βα8. Τ. (147. 318.) 
λ΄ ἡμερῶν,  ἕν ἕκαστος τῶν ἐνιαυτῶν γένηται τξε ἡμερῶν 

καὶ ποσέτε τετόρτης, ἡμιέρας μιᾶς. τοῖς δὲ κατα Ι]αλαιστί- 

νη» αριθμοῦσιν οἱ δώδεκα ῆνες ἀριθμὸς ἡμερῶν γίνονται 
τνό’. ἐπειδὴ γὼρ ὁ ἀπὸ συνόδου τῆς πρὸς ἥλιον αὐτῆς χθό- 

γος ἄχρι πάσης (948) ἄλλης συνόδου πρὸς τὰς Ὁ) καὶ 
εἴκοσιν ἡμέρας ἔτι καὶ ἄλλο µέρος ἥμισυ προσλαμβάνει, διὰ 

τοῦτο τοὺς δύο μιῆνας ἡμερῶν γινομένους Ὁ' καὶ ν τέμνου- 

σιν εἰς ἄνισα μέρη, τὸν μὲν ἕτερον αὐτῶν λὺ΄ ἡμερῶν ἑρ- 
γαζόμενοι, τὸν ὃ ἕτερον 9’ καὶ κ. ἀναγκάζονται τοιγαροῦν 

οἳ οὕτως ἄγοντες τοὺς µῆνας ἐμβόλιμόν τινα ποιεῖν, ὅταν 

πρῶτον ἀθροισθῆ τὸ τῶν ἔμπροσθεν ἐνιαυτῶν ἕἔλλειμα καὶ 
γίνηταυ χρόνος ἑνὸς µηνός. καὶ γέγραπταί γε τῶν ἄστρο- 

νόμων καὶ ἄλλοις τισὶ καὶ “Γππάρχῳ ὁπηνίκα χρὴ τοὺς 

ἐμβολίμους μῆνας ἐμβάλλεσθαι. διόπερ, ὡς ἔφην, οὕτως ἐπὶ 

τούτων ἀριθμούντων τοὺς μῆνας οὐκ ἔστιν ὁρίσαι τὰς ἡμέ- 

ρας, ἐν αἷς αἳ ἐσημερίαι τὲ καὶ τροπαὶ καὶ τῶν ἐπιφανῶν 

ἄστρων αἱ ἐπιτολαὶ γίνονται. κατὰ δὲ τοὺς ἥλιον ὄγοντας, 

παπα  ἄποτυιπα εἰ ἱγ]ρίητα ἀῑεγυπα {ασια ξ, υἱ ΠΠΙ Πισιι]1 

πεσθη οσα [οχασϊπία οπἵπαπαε Ππί ἀῑογαιι, ἃο Ργαείεγεα 

αμα ἀταπί]ς ππῖας ἀῑεῖ. Ἐκ Ρα]αι βΙποτιμα Υετο [μρρααίίομε 

ἀποάεοίπα πιεπ[ες ε[Ποϊυπὲ ἆῑες ἰγεσοεπίος απἰπᾳπαρπιία εἰ 

απβΐμοΥ. Ἴναπι ἀυῖα {επιρι α Ίβο οι [οἱ οοπ]αΠ- 

οἴῖοπε πάμδαιπε ΟΠΠΠΕΠΙ αἰῖαπι οομ]αποίίοπεπι Ρχαείος ἨΠο- 

νεπι οἱ γὶσιπΕ ἀῑςς αἰίαπι αἰἹαπιπαπα ἀιπιϊάίαπα αἰ[απαί ραί- 

ἴοπαι, Ῥγορίεγεα ἆπος πιεη[εδ, ααὶ πονοπι εἳ ααἱππαρ]ηία 

ἀϊες οοπΙπεπΕ, ΙΠ ας Γεεαηί ἱπαεφμα]ες Ραγίες, α1ίεΓαΙα 

ἀἴεγιαπα ἰγὶσιπία {αοἰαπί, αἰίεταπι ΥΙΡΙΠΗ πονεπ. Ουί ε1δο 

τία πιεµ[ες Ἱηβαίπαπε, αἰαιεπι ΙΠίεγοα]ατεια [αϊπεγο ϱὐ- 

συπίατ, αδὈί Ρτπηαπα Γπρογίογυπ1 αΠΠΟτΙΠπΙ γεβάππα οο]]ε- 

οἵμπι Π{ εἰ υπῖα ππεηπῇς {επιρις βαί. Όπο νετο πιοάο 

πἹεη[ες ΙΠίοεχοαίαγε 1ΙΠ[ετεαάι {πε αὐ αβγοποπιῖ μπι 

αῖς απραςάαπι ἔωππι Ἡϊρρατε]ο [οπρίππι εἰ. Όματε, αἱ 

ἀῑκί, αραιά 1]ο5 φαὶ ππεη[ες ἀία μπιογαηέ, ἀθβινί ἀῑεν 

ποπ Ῥοΐιηί, ἵα φαἷρας πω αθηιποσίῖα ἔππι (οἱ Εἷα Π1ηι 

Πάεταπι Ἠλαβχίαπι εκοτία5 Παπί. Αριά «ο5 νεγο ααἱ Ρρτο 

[οἱ16 χαίοπε πυπιεταπί, ἀε[μηιϊσὶι ροβαπί, αἱ ἀῑκί, αραιά 
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ς 

ὀρίσαι δυνατὸν, ὥσπερ ἔφην, ὑπό τὲ Ῥωμαίων καὶ Ίζακε- 
δύνων ᾿σιανών τὲ τῶν ἡμετέρων καὶ πολλών ἄλλων ἑθνῶν. 
ὁπότ' οὖν εἴρηταί µον ταῦτα κοινὰ τῶν ἐφεξῆς λύγων ἁπάν- 
των, πάλιν ἐπὶ τὴν προχειµένην ἀνάξω ῥῆσιν, ἐν ᾖ τῆς γε- 

φοµένης ἐν Θάσῳ καταστάσεως ἀρχόμενος ἔφη φθινοπώρου 

περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πλειάδος πολὺν ὑετὸν γενέσθαι. 
ὄντος γὰρ τοῦ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ δυοῖν μηνῶν, 
οὖκ εὐθέως ἀπ ἀρχῆς συνεισέβαλεν ἡ εἰρημένη κατάστασις, 

ἀλλὰ περὶ τὴν ἰσημερίαν ἤρξατο καὶ παρέτεινεν ἄχρι πλειά- 
ὃος δύσεως ἡμέραις ὡς πεντήκοντα, ἐν Θάσῳ φΏινοπώρου. 
κατὰ μὲν τὸν Κόΐντον οὐ) ᾗ χώρα συνενδεἰκνυταί τι πρὸς 
τὴν τῶν νοσημάτων πρόγνωσιν οὔθ' ὅλως δυνατὀν ἐστι τὰ 

γενησόμενα προγνώναυι, μόνον δὲ τὸ γεγενῆσθαί τινα νοσή-- 
µατα, διεφθαρμένης τῆς κατὰ φύσιν ἐν ταῖς ὥραις κρά- 

σεως. ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν ἰδέαν αὐτῶν οὐκ ἐκ μεθόδου λο-- 
γικῆς, ἀλλ ἐκ πείρας µόνης φησὶν ἐγνώσθαι καὶ τάς τὲ 
τών δυσκρασιῶν ἐπιπλοκὰς, ἅς συνδρομὰς ὀνομάξουσιν οἱ 

ἐμπειρικοὶ τῶν ἰατρών, ἐξηγούμενοι τοὺς ἀφορισμοὺς, ἐκ 

Ποπιαπο8 εἲ Μαοεάοπαθ οἳ ΑΠαΐϊοος ποῄγαϊίες εἰ αριιᾷ α]]ῖας 

πηυ]ία5 ἨαίΙοπθς. Ἱαφιπαο απ Ίιαεο [εηπεπίῖαπι οΓαίτο-- 

ΠΏΠι ΟΠΙΠΙαπΑ οοπ]πηηῖα α πιο ἀῑεία Γαπὶ, αἆ Ῥτοροβίαπι 

πιο τε[εχαπι οτα[ἴοποπα, ἵπ (πα αὖ αξτῖς Παΐα οαῖ ἵπ Τμα[ο 

{1 Ἱπειρίεης ἀπαιηί: «4μέμπιπιο οἰγοίτε: αεφμϊποσείιηη εἰ 

[μὸ νεγβἰίας γἰωνίαε πιμ]αε. Όπαπι επῖπι ΑΠΙΠΠΙΠΙΙ5 
αἆ αεηιΙποοίἵαπα {Πἱ ἀποδαια ππεΠ/{ες Γογἱιαίασ, ποτ απαπι-- 

ΡεΙπαα αἳὖ 1Π181ο επιαποϊαίας Παίας πια] Ἱπναίι, Γεὰ εἶτοα 

αεϱΙΠΟΟΙΙΠΠΙ εχοτίἰ5 ο[ι οἱ αἆαδοιε νοαιβιΠαταπα οσσα[απα” 

ἀῑος οἴγοῖῖετ «φπηιαρίπία ρεγ[ενεταπί. Ἱπ Τμαο αιεµ- 

ση. ΟυΙπά {[επίεπί]α Ἠεαε αἆ ΠΙΟΓΡΟΣΗΠΙ ΡΓαςπΠο!Ιο- 

ηεπα αφαῖά γερῖο ἀεπιοπ[γαί, πεηαε Ῥτον[ας Πονί Ροϊε[ι 

Ὁἳ Γααγί πιοτρὶ ρταεποίοασπίας, [εά [οἶαπι πιογρὶ ααἰάαπι, 

οογταρίο «ο απὶ απηὶ {επιρεβαΙριας Γοοππάαπα παϊαταπα Ἱπ- 

ογαί {απιρεταπιεπίο.  Ιπίετάαιι ααίεπι εἰ ἱρ[οταπι 1ά6αδ 

ἨΟΠ οκ ταἰΙοπα]Ι ππείµοάο, [εὰ εκ [οἱα εχρεν]οη[ῖα ποίας 

εἶΤε Ρχοίεγῖ. Εί νενο οἰἶαπι Ἱη[επηρογίογιπα Πππρ]οαίίομςς, 

αιιας Γγπάτοπιας νε] οοπουτία5 αρρε]]απί επιρἰτιοὶ μηοβ]οί ́  
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πείρας ἔλεγον εὑρῆσθαι τὠνδξ τινών νοσηµατων αἰτίας γι- 

γομένας, οἷον ὅταν μὲν ὁ χειμων αυχμηρὸς καὶ βόρειος γέ- 
γηται, τὸ δὲ ἔαρ ἔπομβρον καὶ νότιον, κατὰ τὸ Θέρος ἔσον- 
ται πυρετοὶ ὀξεῖς καὶ ὀφθαλμίαι καὶ δυσεντερίαι. καὶ πάλιν’ 

ἐἰ μὲν ὁ Χειμὼν ἔπομβρος καὶ νότιος γένηται, τὸ δὲ ἔαρ 
αὐχμηρὸν καὶ χειμέριον, αἱ μὲν γυναῖκες ἦσεν οἱ τόκοι πρὸς 

τὸ ἔαρ ἐκ πάσης προφάσιος ἐκτιτρώσχουσι καὶ τᾶλλα ὕσα 

τούτων ἐφεξῆς κατέλεξε, τέσσαρας µόνας διαφορὼς κατα- 

στάσξων γράψας, καἰτοι παμπόλλων οὐσῶν, ὅπερ ἐχρῆν ἓν- 

θυμηθέντα τὸν Κόῑντον ἐπισκέψασθαί τε καὶ ζητῆσαι, πρῶ- 

τον μὲν αὐτὸ δὴ τοῦτο παρὰ φύσιν ἐκτρεπομένων τῶν 
ὡρῶν, εἶθ' εὑρύντα πλείους ῥητῆσαι τὸν ἀριθμὸν ἁπασών, 
εἶτα σκέψασθαι διὰ τί τῶν τειτάρων ἐμνημόνευσε µύνων ὃ 
“Ἱπποκράτης, ἐφ᾽ οἷς ἅπασιν εὑρεθεῖσι ζητῆσαί τινα µέθο- 
δον, ᾖ χρώμενοι [10] τὰς τῶν ἄλλων ἁπασῶν καταστά- 

΄σεων γνωρισύμεθα δυνάμει. μόνος γὰρ ἂν οὗτος ἱκανῶς 
προγινώσκειν γινόμενα καὶ τὰς μελλούσας ἐπιδημήσειν νό- 

αά αρ]ιογίςπιος εχρ]ἰσαπῖ, οχροτΙπιεΠἰ19 {πυεπίας ε[[ε Ρταε- 

ἀἱσαβαπί, 4παε φποραπάθω ΠΙΟΥΡΟΤΗΠΙ οααίαο Επί. ΕΧεπι-- 

ΡΙϊ σταἰία:. Όμμπι ἠίεπις [εεα φμίάεπι εἲ αφιἰοπία Πιε- 

τίε, νεγ αμίεπι ρἰμυίμπι εἰ αμ[γίπμπι, αε[ίαῖε εγιηὲ ε- 

ὄγες αοµίαε ει ἱιρριεμάίπες ει ἆγ[επιετίαε. Ας ταγ[ς: 

δὲ ἠίεπις ομίάεπι ρἰμυίο[α εἰ αι[γυια Γιετίε, υεγ αιιέετα 

Γομα[ίάπι οἳ Πἰεπιαίε, ππμίίεγες ομίδας νεγε ματς ἴπ[ίαι, 

Φµαεµήφµε οεεα[ίοπε αδογείµπε, εἱ «Δε εείετα ἀείποερς 

χεοεπ[υ]ῖ, αδί ἀιιπίαχαί απαίάοΥ {επιρε[ίαίαπι ἀπτετεπί]ας 

ΓοτῖρΗί, εἰἰαπι[ι Ρειπιμ]ίαα Επῖ, ᾳποά απἰπιαάνοετίετο Ο1ΙΙΠ-- 

{μπι οροτ{εραῖ, ἴμπι εοπῃάετατε, ἴππι Ῥεταμῖτογο ΡΤΙΠΙΕΤΩ 

οπίάεπι αππῖ ἰἱεπιρεβαίαπα ἵπ Παίππι αμῖ Ρρταείες παίαγαπι 

Πἱ πιπίαίίοπες, ἀαϊπάς Ρ]ιγί ρα 1ηνοηί15 ἨΠΠπΙθταΠΙ ΟΠΙΠΙΠΙ 

Ἱπάαρατε, οις αιαίαος ἀμηίακας ππεηϊπετί Ἡϊρροοταίες, α 

απ1ρις ΟΠΥΠΙΡΙΙΡ 1ηνοΏ/{19 ο] παπι πιεί]μοάιηι 1πνε[ήσαγε 1106-- 

τεί, οαυμαᾶ τί οεΙΘΥΟΤΙΠΙ ΟΠΙΠΙΙΠΙ [αίααπα Γαομ[ίαίες «0σΠο- 

{οετοπιΠς. Ἠϊο επῖπι [ο]19 {πι αἆ εο5 απὶ ογεαπ{ᾶς {μπι αἆ 

στα [ἴατατος 1η ντ]ρι5 Ργαεπο(οεΠ(ο8 ΠΙοΤΡος οτι ιάοπειδ,1πιο εἴ 

- 
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σους, ἀλλὰ καὶ προφυλάσσεσθαυ καθ᾽ ὅσον οἷόν τε πρὸς τὸ 

αηδ) ὕλως αὐταῖς περιπεσεῖν διὼ τῆς εἰρημένης ὁδοῦ προελ-- 

θων, ἑκανῶς ἔσται μόνος, ἡ εἰ τοῦτ ἀδύνατον εἴη, διὰ τὸ 

μέγεθος τῆς αἰτίας ὡς µμετριωιάταις γοῦν ταύταις ἁλώναι. 

ὅτι δὲ τὴν ο -- τῶν ονημάεψνι ὁ γυμνασθεὶς τὸν λο-- 
7ισμὸν οἷς εἶπον ἅπασιν ἄμεινον εὑρίσκευ τῶν μηδὲν προὲ- 
σκέμμένων οὐδὲ τοὺς ἐπιτυχόντας ἀγνοεῖν ἠγοῦμαι, μήτου 
γε τοὺς νομίμως πεπαιδευµένους. ὅτι μὲν αὐτὸς ὁ Ίππο- 
κράτης οἷδε πλείους τῶν ἐν ἀφορισμοῖς γεγραμµένων τεσσά- 
ϱων καταστάσεων ἐξ αὐτῶν τῶνδε τῶν βιβλίων, ἃ νῦν ἡμῖν 

ἐξηγεῖσθαι πρὀκειται, γένοιτ ἂν ἱκανῶς σαφές. ἐν μὲν γὰρ 
τῷ πρώτῳ τῶνδε τὴν πρώτην ἔγραψε κατάστασι», ὑπὲρ 
ἧς αὐτὸς εἶπεν ἐπὶ τῇ τελευτῇ' γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς 

ὅλης ἐπὶ τὼ γύτια καὶ μετὰ αὐχμῶν. δευτέραν δὲ, ἐν ᾗ 

πάλιν ἔφη" Ὑενομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὅλου φυχροῦ καὶ ὑγροῦ 
καὶ βορείου. τρίτην δὲ ἀνώμαλόν τὲ καὶ ποικίλην, ἀρξαμέ- 
νην μὲν ὀλίγου πρὸ ἀρμτούρου, ψυχρὼν καὶ ὑγράν. ἐφεξῆς 
δὲ γενομένην ἀπὸ τς φδινοπωρινῆς ἐσημερίας ἄχρι πλειᾶ- 

αποαᾷ Πετῖ Ρο[Π{, αἆ ο Ργαεσαυοπάο ατοεπᾷος, πε απῖ5 ρίαπθ 

1π 6ο8 Ιποϊάαϊ απϊ οοτηπιοπιοχαΐα για ρτοσθες1ί, αιἲ { Ίος 

Ρτορίετ οαι[αο πιασηϊπάἴπεπι α[Πεφιῖ πεφαεαί, [αἰίεπι ΐ9 

οοπιπιοζετα!1[πιῖς α[ῃοϊαίαν.  Όιοά επῖπι πιε]ῖα ΠΙοΤΏοΟ- 

χάπι ομγαΙοηεπι 1ΠΥεΠίυτας Εἲ, ᾳπαο 1 Ἠ]5 α πῃπε ργοά1ῖς 

οπιπ]ῦ5 Ἱπεηπίεπα εχετοϊανετ]έ «παπι απὶ Ἠηϊμ] απίεα βηί 

Ῥετ[οτια(αἰ1, πεπε Ρἱεβε]ος 1ρποτᾶτε αγβΙίΤοΥ, πεζαπι ΡτοΡε 

Ἱπβη[αίο5. Όασοά επῖπι 1ρ[ε Ηιρροοταίες Ρ]1γεδ αὐαπι θας- 

{ποτ Παίας Ἱπ αρμοτίσπαῖς ἀε[οτιρίον ποτεπί, εκ Ἠϊς τρ[ῖ5 

Ἠρτῖς Ύᾳπος οχρ]ιο8το ρτορο[αππας [ας ΡαϊεΡῖ. ἴπ Πο- 

γαπι Παππάς Ῥρεῖπιο Ῥγίπιππα Παίαπι ἀε[οσΙιρβί, ἄε αιιο ἴρ[ε 

1π. οαἷοο Ῥτοπιαποίανῆ: Όμιπι αμίεπι ἐοιμς Πίο [ἑαίμν αἆ 

αιι[έγμπι εἰ εμπι [φμαίογίδις επἰενει. Ῥεοππάππι ααἴεπι, 

ἵπ απο τατ[απι αἲξ: Όμμπα νεγο τομ αππµς ᾗ[ηρίᾶμς ει 

πιωπίάις εἰ αφμἰ[οπῖμς; ἴενῖαπι ἀεπίᾳαο ἴαπι ἵπαε(πα]επι 

ίαπα ναγίαπα, φαῖ ραυ]ο απία ατοίαγμπΙ οοερί, {πβίάαπι εἰ 

Ἱπίάμπι.  Αἲ ἀοίποορ Γαοίαπι αὓ ααἰππιπαΙ αοφαἰποσίῖο 

πἆ Ῥ]εϊαάαπι οοσα[απι υ{ᾳαθ, Ῥτοτ[ιδ ααβγίπαπι παπα οἶπα 
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δων δύσεως, ἅπασι νότιον ἅμ ἀμετρίαις ὑγρότησιν. εἶτ ἐφεξῆς 
. -” ’ « 

ψυχρὰν καὶ ξηρὰν ἅμα πνεύµασι βορείοις µεγίστοις, ὅλῳ σχεδόν 
τιτῷ χειμώνι' κάπειτα ψυχραὰν καὶ ξηρὰν ἄχρι κυνὸς ἐπιτολὴν, 

ἐντεῦθεν ἀθρόως καύµατα μεγάλα μέχρις αἀρκτούρου, καθ ὃν 
Πω ; - 5 ο] - 

ὕδατα νότια μέχριτῆς ἐσημερίας. ταύτης οὖν τῆς καταστάσεως 
. / , -. 3 ; .. 
ἀνωμάλου γενομένης ὅμως ἐπεκράτει τὸ ψυχρὺὸν καὶ Σξηρόν. 
ἓν δὲ τῷ τρίτω τῶν βιβλίων τούτων ἔγραψε κατάστασιν, ἓν 

εἰς ἓν πάλιν ἀναγαγὼν κεφάλαιον ἐἔφησεν' ἔτος νύτιον 

ἔπομβρον, ἄπνοια διὰ τέλεος. ἄλλην ὃ ἐν τῷ δευτέρῳ κατά- 

στασιν ἐν αρχη γράφων εἶπεν", ἄνθραπες ἐν Ἀρανῶνι Θερι- 
. ς μ ιά ρ { ερ) ” Ῥετ 

νοὶ, ὗεν καύμασιν ὕδατι λαβρῳ διθλου, ἐγένοντο μᾶλλον νότῳ. 

ὥσπερ καὶ αὐτὴ Θερμοτάτη ἐστὶ καὶ μετρίως ὑγρὰ, ὡς κα- 
τὼ µίαν ὧὦραν γενομένη τὸ Θέρος, ὥσπερ καὶ ἡ κατὰ τὸ 

, ἤ 3 .’ - » ῃ ι ο... ᾿ 

τρίτον βιβλίον ἐν ὅλῳ τῷ ετει. }γεγραμμέναι ὃ εἰσὶ καὶ 
”/. / 3 αν σ 3 ” . ’ οἱ 3 

ἄλλαι καταστάσεις ἐν τοις των ἐπιδημιων βιβλίοις, ας οὐκ 

εἶπ᾽ ἐν ἀφορεσμοῖς, ἆλλ ὡς συνεχέστερὀν τὲ τῶν ἄλλων 
’ ἃ ῃ 3 { ή . ᾿ 

γινομένας τὰς τέσσαρας, ἀκούσας τὲ παράδειγµα γίγνεσθαι, 

ἐπππιοᾶεταίας ἸΠιιπιιάτίαίιρας.  Ὀεϊπάς οοπ{]μααῖα [ετίς {Γῖ-- 

ρίάμπι εἰ Ποουππι οὔπι Υεπἰ] αηαἰ]οπ]5 πιακἰπιῖ ρεν ἰο- 

ἵαπα. Ῥτορς Ἰϊοπιαπι, Ρροβεα Γσίάαπι αἳ Ποοπι αἆάδηιιο 

σαπῖς οτίαπῃ, Ἠϊπο αβαίῖπι πηαρηϊ αε[ις αἲ ατοίιτασι α[- 

απε, απο Ρἰανίαε απβχίπας αά αοφαϊποοίται πίησο, 

Οπαπηαίαπι νετο Πίο Παϊας εταί Ιπαεφπα]ῖς, {πρίάααι ἰα-- 

ΠΠεΠ εἳ [σόσοιπι 1π ϱο νἰποεβραπί. ΘΦἰαίππι ΡΥαεϊΐετεα [οΓγῖ-- 

Ρί ἵπ Ἠοταπη Ἡρτογαπα {Τεγίῖο απέεπ τήτ[ας ἴπ ΠΠΙΠΙ σα-- 

Ρυί τεάμσῖῖ Ἰ][οο νετρῖς: «ππις αμ[ἐγίπης, ρἰμυϊως, α[[-- 

ἆμε υεΠΙΟΥΗΤΗ ελγρετι. ἵπ [εοιπάο Υεγο αἰἴάπι βαίηπι Ρες 

Ἱπ]ί]α [οι1ρεπς Ἰπαπῖὲ: μμ Όγαποπε αε[ίνὶ οαγδιποι[ὶ Ρίιο-- 

ὑωπε γεν αέ[μπι ἰατρο πότε, ογιεδαπέμγ αμέετη πα δἷς 

αμ[ίγο /ρίταπεε, Αίαπε αἱ Ἠο Παίις σαᾖἁι[Ππιὰς εΠ εἰ 

πηοεταίε Ἰαιπῖάιιδ, 1π ἅπα [οἰμοεῖ θιτια οῬοτίας ε[ αΠΠΙ 

Τεπορε[ίαίεα, Ία 4ποφααε απ 1η [εγίο Ἠργο ρετ ἰοίαπι απ-- 

παπι ἀε[ογριατ,  Φαπῖ νεο οἳ α) Παίας ἀε[επριί ἴπ 

ἐριάεπιῖογαπι Ἠῦτῖδ, αᾳιος ἵπ αρμοτί[πιῖς ΓαῬίϊου, Ὑοτιιπι 

αυαίποῦ, αποά οε[ετῖ {γρᾳπεπῖὴς οοΠΙΠΡΕΤΕΠΕ εχεπιρ]ῖς 

εβιοῖ α1π{ε]]εκίῖ, εὖπι αβτο]ορία απαπιῃ Ἠῦτο 4ε αξτο, ]οοῖς 



98 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΙΝ 4 

Κά. Όλανι, ΙΧ. [10ο. 11.1 Εά. Βα[,. Ῥ. (9518.}) 
μετὼ τῆν ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ αέρων καὶ τύπων αὐτιο- 

λογίας ἠξίωσε τοῖς ἀφορισμοῖς γραφῆναι. ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ 

παραλέλοιπε τελέως τὴν αἰτιολογίαν, ἡμεῖς ἂν αὐτὴν εὕρω- 
µεν ἐκ τῶν ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἐπ αυτοῦ γεγραμµένων, 
ἑκανῶν Όὄντων ἀνδρὶ λογικῷ πρὸς τὴν τῶν εἰρημένων εὔρε- 

σιν. ἐπίστασθαι γάρ σὲ χρὴ τοῦτο δεδειγµμένον μὲν ὧφ 

ἡμῶν ήδη πολλάκις ἐν πολλοῖς αὐτάρκως, εἰρησόμενον δὲ καὶ 

νῦν εἰς ὕσον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῦ μνημονεῦσαι, ὡς τὰς κά- 
τὼ µέρος ἐν ἁπάσαις τέχναις συμπλοκὰς τῶν ἁπλῶν φαρμάκων 
ὠδύνατον εἶναι ὃν ἐμπειρίας γνωσθῆναυ, διὼ τὸ πλῆθος, 

ἆλλ ἐπὶ πάσαις αὐταῖς ὁδὸς µία τῆς εὑρησεώς ἐστιν». 

διὼ τῶν οἰκείων στοιχείων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ γραμματικῆ. τίνα 

τοίνυν οἰκεῖα στοιχεῖα τῶν καταστάσεών ἐστιν, ἴδωμεν ἀπὸ 
τοῦ πράγματος τῆς οὐσίας ὁρμηθέντες, ὡς ἐν τοῖς περὶ 
ἀποδείξεως ἐδιδάχθημεν. «ἀναλαβὼν οὖν ἅπ᾽ ἀρχῆς τὸν λή- 

γον ἤδη σου δίειµι ἅπαντα κατὼ τὸ συνεχὲς, μηδὲν παραλιπών. 

αἱ ώὧραι [14] τοῦ έτους διαφέρουσιν ὑγρότητι καὶ θερμότητι καὶ 

φυχρότητι καὶ ξηρότητι, τοῦ μὲν χειμῶνος ὑγρότητι καὶ ψυχρό- 

χρότητι τὼς ἄλλας ὑπερβάλλοντος, ὥσπερ γὲ τοῦ θέρους 

οἱ αηαῖς [ογίρετο νο]. Ἐπάπινετο { οαπ[αγαπι ἀ4εσ]αγᾶ- 

Πἱοποπι οιηΠΙπο ΡΥαείετμη[ζεί, πο εετίο εκ 5 απαε αὐ 

1ρ[ο ἵπ αρ]ιογὶδπιὶς [οπιρία Γαπῖ, Ἰπνεπῖγε ΡοϊπΙ[ζεπιας 4 παπα 

νἰγο Ἰορίσο αἆ ἀῑοίοτιπα Ιπνεπίίοπεπι [αΠιοϊαπί,. Γε Παπι- 

αε Ίου Γοἶχο ορογίεί, αιιοά Ίαπι α πορῖς πως ἵπ Ἰοοῖς 

πηπ]ίοί1ες αριιπάε ἀεπιοπ[ταίαπα εἰ, αἴηια πΙπο εἰἴῖαπι ᾱἷ- 

οεπάπα, ᾳμοαά ε]αςδ πιειηϊη][[ε ποσε[Τε Πί, Πεγὶ ποπ Ρροῇο 

τί ραγι{σ]αγος ἵπ ατιραςδ οπιηῖρας Ππιροίαπι πεάἶσα-- 

ΤΠΟΠΙΟΤΙΙΑ ΟΟΠΙΡ]οχΙοΠ65 εχρεγίπιεπί]ς οὗ πια] πιά ἵπεπα 

εοσπο/[οαπίας: Γεά Ἰς6 ἵπ οπιπῖβας ππα Πηνεη[οπ]ς γα ε[ἰ 

Ῥετ Ρτορχία εἰοπιεπία, αμοπιπάπιοάιπι οἱ 1 σναπιπιαί]οα 

Ῥτοσεάίπιας.  ΌὉπαεπαπι ΙΡ Ῥτορτία Παίπασι εἰεπιεπία 

{πι α τεῖ [αῬ[ίαπέία «οπεῖαϊί {ρεσι]ειπας, πῖ ἵπ Πρες ἆε 

ἀοιποπ/[ίγαϊίοπο. ἀἰάιοίπιας. Οιαγο τοροϊιία αἩ οεκοτά[ο 

ογαἴϊοιια Ίασ. ΠΡΙ οοππαα [ετίο οιππῖαν πι] Ρταείε- 

πηΊ[ῃς, Ροτουγταπα. ΑΠΠΙ ἴοπρε[αίο Ἠαπικιίαίο, οαάῑ[αίς, 

{γσϊατἰαίο οἱ [Ποοαίο ἀῑπεταπί: Ἰεπι ααἰάσπα Παηιάτίαἰ6 
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Εὰ. ματι. ΤΧ. [1.1] Γὰ. Βα[. Ῥ. (348. 449.) 
Φερμότητι καὶ ξηρότητε, τοῦ ὃ ἧρος ἀκριβῶς ἀμᾳοῖν ὄντος ἐν τῷ 

μεταξύ. κρατεῖ γὰρ οὐδέτερον ἐν αὐτῷ κατ οὐδετέραν ἀντίθεσιν, 

οὔτε τοῦ ἔηροῦ τὸ ὑγρὸν οὔτε τοῦ Θερμοῦ τὸ ψυχρὸν, ἄλλ οἷον 
ἰσομοιρία τις αμφοτέρων ἐστὶ τῶν ἀντιθέσεων, ὁμοιότης τὰ 
τῶν ὡρῶν αἁπασῶν ὅλης τῆς ἡμέρας, ὡς ἔγγιστα καὶ τῆς 

νυκτὸς, μηδεμιᾶς μεγάλης μεταλλαγῆς ἡ) ὑπεροχῆς ἐν αὐτοῖς 
γινοµένης, ὁποία κατὰ φΏινύπωρον ὁράται, «κρύους μὲν 
ἕωθεν ὄντος, αμιφὶ δὲ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας Θάλπους ἰσχυ- 

ροῦ µεταπίπτοντος αὖ πάλιν εἰς κρύος καὶ τοῦδε, δείλης ὀψίας. 

ἐπικρατεῖ ὃ' ὅμως αὐτῶν τὸ μὲν ξηρὸν τοῦ ὑγροῦ, τὸ δὲ ψυχρὸν 
τοῦ Φερμοῦ. τοιαύτη μὲν ἡᾗ κρᾶσίς ἐστι τῶν ὡρῶν τοῦ 
ἔτους, ὡς ἐπὶ τὸ (949) πολὺ μεταβολῆς γινοµένης κατὰ 

βραγὺ μὲν, ὡς μηδ αἰσθάνεσθαί τινα διὰ παντὸς τοῦ χρό- 

του, κατὰ µὲίζονα δὲ αἰσθητῶς, οὐ μὴν αθρόως γε οὐδ' 

ἀμέιρως ἐν ταῖς τῶν ὑγρῶν αρών καὶ κατὰ φύσιν µεταβο- 

λαῖς. ἁἀρκτούρου γοῦν ἐπιτέλλονιος ὡς τὸ πολὺ σὺν ἀνέ- 

µοις ψυχροῖς ὑετὸς γίνεται. κάντεῦθεν δη φὐινόπωρον 

μὲν ἄρχεται, παύεται δὲ τὸ θέρος. εἴτ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα 

εἳ Γριάαίε ριαε[αϊ οεἰετῖς, αε[ίαθ. Υετο οα]ἀιίαίο εἰ [ο- 

οἴίαίε, νετ απίεπι 1π ΑΠΠΡαΤΙΠΙ πιεᾷῖο Ρ]απε οεκ1[Ηῖ. ἴπ 
πεπίτα Πηιϊάεπα ορρο[Ιοιε α]ίεγα αἰεταπι Γαρεταί, πεηθ 

Ποεο Παππάπαι Ρταεβαϊ, πεφπε οα]άο {πΙσιάππι, Γεά αιιαέ-- 

4απι ρατίῖαπι πἰπίαδᾳαο ορροΠβ{Ιοπῖ αεηιαβί]ῖας αἴηαθ 

οπππῖπα Ἱοταγπῃ ἴοϊίμ5 Ῥτορα ἀῑεί εἰ ποοῖῖς Ππηαάο, 

ηπ]]α ἸπῃσηΙ {αοεία 1π 1ΡΠ8 νε] ρεγπιπίαίίοπθ εἰ εχΗρεΓαΠ-- 

Πα, απα]ες Ῥετ απίππππαπα οοη[ρ]οίαπΊασ, {ήβοταο απ]άεπα 

ἨΊαηΏε ν]σεπίε, οἶγοβ νεΓΟ πιετίάῖεπι οα]ογε νεμεππεηΏ, «αι 

χητίας αἆ οτερι[οπ]απα νε[ρετίπαπι 1 {πρας ΊΤαπΠί, ἆο-- 

πηϊπαίαχ ἴαΠΙΕΠ 1Π ϱο [σοιπι Ἠαπιάο εἰ ΓΓὶσιάαπι οα]άο, 

Τα]ῖ ἰεπιρεβαίωπι απΠϊῖ ἴεπρεταίητα, πῖ πΊαρπα εκ Ῥατίθ 

πηπίαΙο Πα, ραπ]αίϊπι ααἶάεπι αἱ Τοῖο Τεππροτε ἃ πεπιῖπα 

Ρετοϊρ]αίαχ, τερεπἰε Υ6Ιο πισίς, ΠΟΠ ἴἄπΠεΠ ἨΠΙνετῇΠι, Ἠθ- 

4ο Ππιπιοάεταίε, ἵπ Ἠαπήάοταπι {επιροταπα εἴ Γοουπά πι 

ηαίηταπα ππῖαΠοηῖβ5. Ἐκοτίιεπίε 1ΡΙίΗχ ατοϊατο Ῥ]εταππααα 

Ὅ Ρ]αῖξ ουνα {γσίάΙ9 νεπ!ῖ. Ἐίίαπι Ἰ]πο ααἰππιπας ἀποῖιρῖῖ οἳ 

Πατ αεβα», ἨὨεϊπάε {[εηαπίϊῖ ἴεπιρογτο [επ[πι εἰ [πε 
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Κά. Οµατι. ΙΧ. [11.] ',Εὰά, Ῥα{. Ῥ. (949.) 
χθόνῳ κατὼ βραχὺ καὶ ἀνεπαισθήτως γινοµένης τῆς ἐπὶ τὸ 
φυχρότερον μεταβολῆς ἡ τῆς πλειάδος δύσις αἰσθητὴν 
ἐργάξεταυ τὴν τροπήν. ῥἐντεῦθέν τὲ πᾶσιν ὁμοίως ἐπὶ τὴν 

ἑαρινὴν ἰσημερίαν ἀφικνεῖται, καὶ ποτὲ μὲν ὁμοία προσθήκη 
µέχρι πλειάδος ἐπιτολῆς γίνεται, πολλάκις ὃ) αἰσθητὴ μέν 

τι ἐν τῷ περὶ τὴν ἰσημερίαν χρύνῳ, σύμμετρος δέ. καὶ 
µέντου μετὼ τὴν πλειάδοο ἐπιτολὴν αὐξάνεται τὸ θερμὸν 

καὶ τὸ Σηρὸν ἄχρι κυνὸρ ἐπιτολῆς συμµέτρως καὶ κατὰ 
βραχὺ, ἐλθόντοο τὲ τούτου γἐνήσεται νότιον μὲν ὀλίγον 

ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃ ὑετοὶ ἐπίσης τοῖς ἐτησίοις πνξύµασιν ἄχρι τῆς 

κατὰ τὸν ἀρκτυύρον ἐπιτολῆς. καὶ τοίνυν ἤ γε πεῖρα καὶ ' 
ὁ λόγος ἡμᾶς ἐδίδαξεν, ὕταν οὕτως αἳ ὦραι τοῦ ἔτους προ- 
ἔρχονταί τὲ καὶ εἰς ἄλληλα µεταβάλλουσι, μήτε λοιμόν τινα 

μήθ᾽ ὕλως ἐπιδήμια νοσήματα γινόμενα, µόνας δὲ τὰς ὀνο- 

µαξομένας ὑπ αὐιοῦ σποράδας νόσους, τὰς κατὼ τὴν δίαι- 
ταν ἑπομένας. ἐπειδὴ καθ ἑκάστην τῶν ὠρῶν «διος μὲν 

ἐπικρατεῖ χυμὸς, ὡς αὐτὸς ἐδίδαξε ποῦ μὲν χειμῶνος τὸ 
φλέγμα, τοῦ δὲ ἤρος τὸ αἷμα, τοῦ δὲ θέρους χολὴ, φθινο- 

πωρου δὲ ἡᾗ ὀξεα" διὼ τοῦτο τοῖς κακώς διαιτωµένοις οὗ 

Γεπ[α ααάπι αἆ {σίάΙς Πί πηπίαΠο, νεγβιαταϊη οσσα[ι8 
-- πιαη]Γε[ίαπα [ο απι εΏ]οίί. Αίαιπε Ἠϊπο οπιπῖπο ΓΗ ες 

αἆ νεγηῦπι αεηιιποσαπη ρεγνομτίας Ππ]ίδᾳαε Ιπίεγάαίη 

αἆ υίᾳπε νετρ]ΜΠαγαπι εχοτίαπι Πί αἀ]εοίίο, {αερο νεχο 

εοη/ρίοια οαπαεάαπα οἰγοῖίετ {νπιριβ αεηαἰποοῖ, οοπιΠιος-- 

ταῖα ἴ8ΠΠΕΗ. ΟσμΙΠ εἰἴἶαπι αἨ εκοτία γετριΠαταπι αἆ αηαε 

οαηῖ5 εκοτίµπα οαά σπα εἰ [οσοπαι ααβεπίας ΤπΠι ΟΟΠΊΠΙΟ-- 

ἀεγαίε παπι Ρεἀείεπίῖπω, απ οααάπι αρραί, αίτια απἱἰάθαι 

Ῥαυσα οῬοχϊείαχ Τεπιρε[ίαςδ, πποκ απίεπα Ῥἱανίαε Γαεοεεπί 

Ῥεγαεφμε 4ο εἰοῇαε γνεπ αὖ αγοἰατὶ οτίαπι πας, Ίο 

ἀἴαφπε ἴππι εχρετεηίία {ππι ταϊο ἀοοπεταπί απ Τα 

ΠΠΙ {επιρε[ίαίες ρχοοεάιπὶ ἆο 1Π [6 1ΠΥίοεπι οοπηπιαί8ι-- 

ἵαχ, ππ]]απα Ρε[ίεπι Ἠι]]οδᾳιο ερἰἀεπιῖον ΠιοΥΏο8 τα [[ατῖ, 

{εὰ ΄ {οἱο πιοτρο [Ῥοταίαθ, Ίου εβ ἀρενίος, ἀῑαείας 

Γιουθύεηίθο, Ουσία γετο Πηρα[1 αηΠῖ {επιρεβατίρις Ῥτο- 

Ρχ]α5 αεν]ποῖί Ἠμπιος, αἱ 1ρίε ἀοουί, Ἠϊεπιε απἰάεπι ΡΙ-- 

ΙΑ, νετο [αηριΐφ, αε[αίε 6, Αιίαπιπο ἀθμίᾳπε  Ε1]18 
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Γά. ΟΜατι. ΙΧ. [11.] Γά. Βα[. . (949.) 
τὰ αὐτὰ πλεονάξουσυ νοσήματα κατὼ πάσας τὰς ὥρας, ἄλλα 

ὡς αὐτὸς ἐδίδαξε, τοῦ μὲν ἧρος τὰ μελαγχολικὰ καὶ τὰ 
μανικὸ καὶ ἐπιληπτικὸ καὶ αἵματος ῥύσιες καὶ τᾶλλα ὕσα 

τούτων ἐφεξῆς καταλέγει. τοῦ δὲ θέρους ἔτους, ὁμοίως καὶ 

τοῦ φΏινοπωρου, Χξιμῶνος ὃ ἄλλα γινόμενα μὲν ἐκ τῶν 

κατα τὴν δίαιταν ἁμαρτημάτων, ὑπαλλασσύμενα δὲ ταῖς ἰδέαις 

διά τε τὴν ὥραν τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ τὴν ἡλικίαν τε καὶ φύ- 

σιν. ἐπειδὴ γὰρ καὶ κατὰ τὰς φύὖσεις καὶ κατὰ τὰς ἡλι- 

μίας αἵ τὲ κράσεις τῶν σωμάτων ἕτέραρ γίνονται καὶ αἱ 

τῶν χυμῶν ἐπεκράτειαι διαφέρουσι, διὰ τοῦτο καὶ κατὼ 

παύτας νῦν ὑπαλλάσσεται τῶν νοσημάτων 4ἡ ἰδέα. περὶ μὲν 
οὖν τῶν ἐν ταῖς ἠἡλικίαις διαφορῶν ὧδί πως ἔγραψεν' ἐν δὲ 
ταῖς ἠἡλικίαις συμβαίνευ τοῖσε μὲν σμικροῖς καὶ νεογενέσυ 

παιδίοισιν ἄφθαι, ἔμετον καὶ τᾶλλα τὰ τούτων ἐφεξῆς γὲ- 

7θαμμένα κατὼ πᾶσαν ἡἠλικίαν. περὶ δὲ τών φύὐσέων «ὡδέ 
πως" τῶν φὐσέων αἱ μὲν πρὸς θέροο, αἱ δὲ πρὸς χειμώνα 
εὖ καὶ κακώς πεφύκασι. γίνεται τοίνυν καὶ ἴσον μὲν ἔχον 
λόγον τὸ σῶμα τοῦ κάμνοντος αἰτίου ποιητικὸν πρὸς τὸ 

αοῖἆα; ΡΤορίεΓεᾶ ῬΓΑνΥοΟ 9 νἰοία ποη ἀῑάεπι οΠΙΠΙΡτι5 απΠϊ 

τοπρε[ίαβ ας [οαίεπε πποχβῖ, [εὰ, αἱ 1ρ[ε ἀοοιῖ, νετε αιιῖ-- 

ἀεπι πιε]αηολο]ίαε εἰ πιαπῖαε, ερίἹερβαςε, [αησι]πῖς εταρίῖ- 

οηε8 εἰ οεἰετῖ 4ποδ οοπΙημαίῖα [ετῖε τεοεπ{εί ποτΡΙ. Δε- 

Παΐε απίεαι αἲ Ππλίετ αἴηιο αλ απίππιωο, 1ἴεπι αλῖ 

Ἠϊεπιο ο αἱ εκ ἀῑαοίαο ειγοτίριι5 οβοτ]ιμηίαχ, Γεά {ογπιῖ5 Ρτο 

αππῖ ἱεπιρε[αίο, αείαίο εἵ παίυτα ρετπιίαπίαν. ΊἈαπι φυἷα 

Ῥτο ηαἰιχῖς εἴ αείαίχθης {μπα οοτρογΏπι {οπιρεταππεπία αἰία 

εναάιπί ἴαπι Ἠπμποταπι νιοίοτίαε ἀῑΠεταπε, Ρτοϊπάεαιθ 

Φτο Ἠαταπα ΤαίΙοΠ6 ΙΠΟΥΡΟΓΙΠΙ ΤΟΥΠΙά6 Ρετιαίαηίασ, Πί8- 

4ιπε ἆε αεἰαίαπι ἀΠεγεηἰῖ τία [οτ1ρΠί: ᾖπ αεαιῖδμς αμ- 

επι εοπἰπξιηὲ, Ῥατυὶς αμµίάεπι εἰ πμγμετ Φεπῖες Ῥριετῖὶς 

αρλίλαε, υοπαϊιμς οἳ οοηίτα, 4παο ἀεῖποερς Γεοππάιπι αοἰᾶ- 

ἴενω [οπ]ρία Γαμί. Ώο παϊατὶ απίεπι [ο ργοπιποίαί, Ίδ- 

πγαταπα 8αα απίάειι αἆ αεβαίθια, Δίας Ὑετο αἆ Ἠϊεπιεπι 

Ῥεπε αμέπηα]α οοπιραταίαε [απΐ. Ότο Π{ αἱ ]αροταπ/[ῖ5 οοζρα5 

Ρατεια ουχ αξτε ε[Ποίεηίῖ οαιι[αε τίΙοπεπι Ἠαρεαί. Ἐκ 
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περιέχον. ἐξ ἀμφοῖν δὲ συνελθύντων ἡ ἐπίκτητος έπιτε- 

[121] λεῖται κρᾶσις, ἐφ ᾗ τῶν ἐπιδημησάντων νοσηπάτων 

} γένεσιςο. ἐὼν οὖν ἴδωμεν οἷόν τι πέφυκεν εἰς τὸ σώμα 
ὃρᾶν τῶν ἀνθρώπων ἡ τοῦ περιέχοντος Ὀερμύτης, ὁποῖον 
δὲ ἡ ψυχρότης τε καὶ ξηρότης καὶ ὑγρότης, ἴδωμεν δὲ καὶ 
τὴν ὕλην αὐτὴν τὴν πασχουσαν ὁποία τἰς ἐστιν, οὐδὲν ἔτυ 
χαλεπὸν εὑρεῖν καὶ προγνώναι τὸ γενησόμενα νοσήματα. καὶ 
τούτων αὐτῶν ἔτι πρύτερον εἰσόμεθα καλώς εἰρημένον τὸ 
ἐν τοῖσι καθεστῶσε καιροῖσιν, ἣν αἱ ὦραι τῷ ὡραῖα ἀποδι- 
δώσε, εὐσταθέσταται καὶ εὐκριγέσταται αἱ νοῦσου γίνονταν, 

ἐν δὲ τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν ἀκατάστατου καὶ δύσκρατοι. 

τίνες οὖν αἳ δυνάμεις εἰσὶ τῶν εἰρημένων ποιοτήτων ὑγρό- 

τητος καὶ Σηρότητος, θερμότητος καὶ ψυχρότητος, ἀκού- 

σωµεν αὐτοῦ τοῦ /πποκράτους ἐν ἀφορισμοῖς λέγοντος" τῶν 
δὲ καταστώσέων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον οἳ αὐχμιοὶ τῶν 

ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότεροι καὶ ἧσσον Θανατώδεις. νυσή- 
µατα ὃ ἐν ταῖς ἐπομβρίαις ὡς τα πολλὰ γίνονται, πυρξ- 

τοί τὲ μακροὶ καὶ κοιλίης ῥισιὲς καὶ σηπεδύνες, ἐπίληπτου 

αΏ]δατιθ αΠίθΠα οοΠΕΙΥΤΕΠΙΙΡΙ5 α[οϊηίταπα ε[Ποιίατ ἵοπιρε- 

ταππθη ίαση, ΠΠάΘ ΠΙΟΥΡΟΓΙΙΗ 1Π γα]σις στα[Γαπ η ογί5. 

Όσατα Π πονοτίπηαδ απ] 1η Ποπαῖπαπα οογρα5 ε[ῃοεγε ροί- 

Πἱ αππρίοη] σα1ος, αιΙάᾳαε {δα [Ποσιίας οἱ Ἠιπι]Κ]-- 

ία, πονετῖπαδ αποφιια {ρίαπ παἰῖ Πἱ ἆπαε ραίας πα- 

{πχαιη, ]αιησφας ΓΙΙΙΤΟΦ ΊΠΟΥΡος ἴαπι ΙΠπγεπῖγο ἴππα ῬΓαςΠΟ- 

{οεγο Ἠηοι απηρ]Ιας ατάπαπι Γαετῖί,  Αἴααε Πὶς 1ρῇ5 εἰἶαπη-- 

πμπα Ρτῖας [οἱεπ]ας 1]]ιά Ρρτορε ργτοπυποϊαίαπι ε[ς, 1π οοη-- 

Παπίρας ἰ{οπροτίρις { ἰοπρεβίνο ἰεπιρε[ίίνα Ρταεσε(αΗΗ, 

πηονρῖ οοη[απίες αο Ῥοπί Παπ ]αάτοῖι, 1π οομ/[ίαπ ας Ἱη-- 

εοπ{[ίαπίἰεθ αο οι] ]αά]οῇ. Οπαεπαπι Ιδιίατ Ππί ἀῑεία-- 

ταπα πα ίαίαπα γἶτεδ, Παπ] τίαίας, [οοιίαίϊ5, οα]οτῖς εἰ 

Πσοτίς, αιάἶαιπας {ρ[απι Ηρροογαίοπι ἵπ αρ]ιοσὶαπιῖς οᾱἷ- 

οεηῖεῃ. Εκ αππῖ [εππρεβαίριας 1Π πῖνεγ[Γαπαι Ποσϊίαίες Ίπι- 

Ῥτρις Γαπί Γααβτῖους ΠΙΙΠΗΡ(Ιε Ἰείμαίες, Μοντ απίοπι 

Ῥιεγιιηπφἁε ρος Ίπιργος οτΙΠ{ΗΣ, Γεργος Ίοηρας, αἰνὶ Ῥχο- 

Πανία, Ῥιαίτεάίπος, ερϊ]ερβαε, αρορ]εχίας εἰ απρίπαε; αἲ 
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καὶ ἀπόπληκτου καὶ κυνάγχαι, ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖσι φθινὼ- 
δεις, ὀφθαλμίαι, ἀρθρίτιδες, στραγγουρίαυ. ταῦτα μὲν οὖν 

ἐν αὐτῷ λέλεκται περὶ τῶν εἰς πλείονα Ἰρόνον ἐκτέταμένων 

καταστάσεων. ὥσπερ δὲ καὶ περὶ τῆς καθ ὑγρότητα καὶ 

ξηρότητα διαφορᾶς ἐν τούτοις ἐδίδασκεν, οὕτως περὶ τῆς 

κατὰ δερμύτητα καὶ ψυχρότητα ὃν ὧν ἔγραψε περὶ τῶν 
βορείων τὲ καὶ νοτίων καταστάσεων. ἐπὶ γὰρ τῆς ἡμετέ- 
θας οἰκήσεως ὁ μὲν βορῥᾶς ψυχρὸς, ὃ δὲ νότος θερμός 
ἐστι, πλὴν εἴ που σπανίως ἐν αρχῇ τοῦ ἦρος ψυχρὸς, 1) 
κατ ἄλλην τινὰ ὥραν ἐπὶ βραχιὶ πνεύσειξ τοιοῦτος, οὐδὲ 
τότε τοῦ βοθῥᾶ ψυχρότερος. ἄκουσον οὖν ἕξης καὶ ὡς περὶ 
τούτων ἐν ἀφορισμοῖς ἔγραψεν ἀρξάμενος ὧδε νότου βαρυ- 
ΊἼκοου, ἀχλυώδεις, κπαρηβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοὶ, ὅταν 

οὕτως δυναστεύη τοιαῦτα ἐν ταῖς ἀθῥωστίαις πάσχουσιν, ἢν 
δὲ βύρειον ᾖ, βῆχες φάρυγγος, κοιλίαι σκληραὶ, δυσουρίαι 

σρικώδεις, ὀδύναυ πλευρέων, στηθέων. ὅταν οὗτος θυνα- 

στεύη, τοιαῦτα ἐν τῇᾷσιν ἀθῥωστίησε προσδέχεσθαι. ταῦτα 
μὲν οὖν αὐτῷ λέλεκπταυ περὶ τῶν ἰσχυρῶν νοτίων καὶ βο- 

{ 

Ῥετ [οοῖίαίεθ, ἴαδε»δ, Πρρίιιπάϊπες, ατ]γηἆες, Πταπσυτίας. 

Ἠαεο Ιία(πε αἳ 1ρίο ἆε Παᾶδρις 1π ]οηςδίις {επρις εχίεπ- 

{5 ρτοπιποϊαϊία [απέ. Οπεπιαάπιοάσπι απίεια εἰ 1π Ἠϊς ᾳθ 

ἀἰΠογεπίτ]ς ἵπ Παπα]α]ἰπίο οἱ Ποοιἰαϊο ἀοοιιῖ, τία εἰ ἆε Ἠ]5 

ᾳἩαε 1Π σα]οτο ἵπ ΠΊσοτο [απί, ΠΡΙ [οτῖρΠι ο Παρα 

απι αηπ]οπ]ϊς μπι αα[αηπηῖ,  Ἱπ Ῥ]αρα ᾖφπίάεπι ποβγα 

αηπῖ]ο Γησιάμς ε{ι, απ[ίεγ εα]ῖάις, πΙΠ {ογίβ[ας, αποᾷ τα- 

χαπα εκ]{Η!, Ῥτιποιρϊιο νετῖς ΓΠηρῖάα ΠΕ, νο] 11 αἰα πα- 

ἆαπι αππῖ Ἱεπιρε[ίαίε α[ᾳπαπ{ίδρεχ ἰα]φ [ρϊγανετΙξ, πεφμε 

Ίππο αηπῖ]οπε {πΙρΙάΙοτ. Αιιάϊ 1ΡΙίαγ ἀείπεερ5 4πο Ραεῖο 

4ε 18 αρμοτίςπιῖς [ογῖρ[ετῖε, Πο εχοτίας: αιβτί απάϊίας 

Περείαάίπεπι, νυΊ[ας οα]ρίηεπα, οαρ]ῖς οταν]ίαίεπι, ΤΟοΓρο- 

τεπι 4ο τε[ο]ΙΙοπεΠΙ οχοιίαηῖ,. Αἱ Π αηππ]οπία Τπετιί 

επαρείίας, {α[[ος, {αποῖαπι α[ρεγ]ίαίες, αἰνῖ ἆπταε, ἀγ[ωτῖας, 

Ίμοτγοτςς, Ἰαίεταπι αἳ Ρεείοσῖς ἆο]ογες οροπϊαπίαγ. Ἠοο 

Πίαηπε ἀοπιπαπίε {αλα 1π πιοχρῖ εκρεοίαμᾶα [μπέ. Ἠαεο 

Ιίαηιε ἆθ νε]επιεπΗριας Ίππι απ[αἶπίς, ἴππι απ ]οΠ11ς 

σΑΙΕΝύΣ ΤοΜς ἈγΙΠΙ, ο 
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ρείων καταστάσεων τῶν ἐπὶ πλέον ἓν χρόνῳ ινομµένων. 
ἐνδείκνυται γὼρ διὼ τοῦ δυναστεύειν' περὶ πνεύματος οὐκ 
ἂν ἐπὶ τοῦ ἦρος, οὔτε βραχεῖ χρόνω πνεύσαντος οὔτ ἐπὶ 
πλείοσιν ἡμέραις, αλλ ασθενοῦς, εἰπων τοῦτο τοὔνομα. περὶ 

δὲ τῶν ἐφημέρων νοτίων τὲ καὶ βορείων πνευμάτων ἄκου- 

σον αἶθις ἃ λέγει" αἳ μὲν καθημεριναὶ καταστάσιες αἱ 

μὲν βόρειου τά τὲ σώματα συνιστῶσι καὶ εὔτονα καὶ εὐκί- 
νητα καὶ εὐδύνατα καὶ εὔχροα καὶ εὐηκοώτερα ποιέουσι καὶ 
τὼς κοιλίας Ἑηραίνουσι καὶ τὰ ὄμματα δάκνουσι καὶ περὶ 

τὸν θώρακα ἄλγημα, ἢν τι προὐπάρχη, μᾶλλον πονέουσε. 
αἱ δὲ νύτιοι διαλύουσι τὼ σώματα καὶ ὑγραίνουσι καὶ βα- 
ρυκοῖας καὶ καρηβαρίας καὶ (λίγγους ἐμποιέουσιν ἔει τοῖς 
ὀφθαλμιώσι καὶ ἐν τῷ σώματι δυσκινησίαν, καὶ τὰς κοιλίας 

ὑγραίνουσιν. εἴρηται δὲ ἓν αφορισμοῖς ὑπ αὐτοῦ καὶ ἄλλα 
γέ τινα περί τὲ φύσεως ὡρῶν καὶ τῆς ἀθρόας εἰς ἄλληλα 
µεταβολῆς, ὧν ἕκαστον κατὼ τὸν προσήκοντα καιρὸν µνηµο- 
φεύσοµεν. ἐν τῷ παρόντι τοῦτο µόνον αρκεῖ, διδαχθέντας 

τὰς πρώτας στοιχἑώδεις δυνάμεις τῶν καταστάσεων ὑπ αὐ- 

Παδιας Ίοπρο ἴεπιρογθ ρεγάιταπῖρα αἳὉ «ο ῥρτοπμποῖαία 

[απῖ. Ίναπι ρεγ δυναστεύειν, Ἡουο ε[ ριαενα]ετε, τά ποπ 4ε Παία 

ᾳαὰ νετε αιὶ Ῥχενί {επιροτε Γρίταί, πεφαθ ἆθ εο αι Ῥ]ι-- 

τῖραθ αιἰάσιη ἀῑερας, [εὰ ἆ4ε «ο απῖ Ιπρεοῖ]]ας ει 1 

νοσαρα]απι Ῥγαεά]οατϊι ἀεπιοη[ίταί,. Ώε αοἰιάϊαηῖς αμίεπι 

ἴμπι αὐγιηϊ απ αηι]οπ1 Παμβρας ααάὶ Πἴεταπα απας 

εοππεπιοταί: Οιοί(Ιάϊαπϊ νετο Παΐας, ααια]οπ ααἴάεπι 

«Οχροτα χοριβα, πιοία [αοῖ]α, να]άα, Ῥεπε οο]οταία ασ 

Ρτοῦςα αιάϊεπίία Γαοαηί, νεηίνεν εκ[οσαπέ, οομ1οβ ΠΙΟΥ-- 

ἀεπί, εἰ {1 ααῖς {ογασεπι ἆο]ον Ρτῖας ο/[εάενῖῖ, επι αἆαιι-- 

ρεπῖ. Αι[ἰγϊηϊ Ύετο εογρογᾶ εχ[οϊνιμῖ εἰ Ἠαπιεοίαμί, αιι-- 

ἀίαπι ορίαπάαπῖ, οαρῖῖς ρτανιίαίειη εἰ νεγρίπες Ῥτουτε- 

απί ππονεπάῖαε ἀἰ[ιου]ίαίεπι ἴππι οσο] ἔππι οοτροτὶ ο0Ἡ-- 

οἴίαμί, αἱνο ἀεπίᾳαα Παπιεοῖαπί. Αί ἵπ αρλμοτὶσπαῖς αἲ εο 

ἀῑοίαπι ε[ι αἰια αααεάαπι ἆε απΠΙ ἴεππροχαπῃ παίυχα, αἴιπο 

μηϊνεγ[α 1Πίεν [ε οοΠνετῇβοπε, «οχι ππμπηποάφαε Γμο 

{εΙΠροχΕ ἨΙΕΙΠΟΥΕΡΙΠΙΣ5.  1Ιπ Ῥταε[επΗ Ἠοο ππίῖοαπι [4156 

{π, Π. ἀἰάοετίπιια Ῥτΐπια εἰεπιεπίατεν [ἰαίαππι {αου]ίαίες 
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τοῦ τοῦ “Ιπποκράτους εἰρῆσθαι, καθ ἃς χρὴ περὶ πασών 
τῶν ὁπωσοῦν καταστάσεων τῶν γἐνομένων ὁδῷ καὶ τά- 
ζει προϊόντας ἡμᾶς ἐξευρίσκειν, ὁποῖά τὲ τινα γενήσεταυ 

φοσήµατα καὶ ὅπως αὐτῷ κωλυτέον ἐστὶν [13] ἢἢ συστάντα 

Φεραπευτέον, οὗτος γὰρ μέγιστο καρπὸς τῆς ἐνεστώσης 
πραγµατείας. ἓν δὲ τοῖς στοιχειώδεσι τούτων ἔστι καὶ {ἡ 
χώρα συνενδεικνυμένη καὶ αὐτή τυ πρὸς τὴν τῶν νοσηµά- 
των πρόγνωσιν, ὥσπερ ἤ τε φύσις ἑκάστου καὶ ἡ ἡλικία 

καὶ τὸ ἐπιτήδευμα καὶ ἡ δίαιτα. δέδεικται οὃ' ὑπ αὐτοῦ 

'σαφῶς ἓν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ αέρων καὶ τόπων ὁποῖα τὰ 
καθ ἑκάστην χώραν πλεονάδει νοσήματα. δυνήση τοιγαροῦν 
ὅθεν ἡᾗ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς κατάστασις ἁἀμέτρως ψυχρὰ 
καὶ ὑγρὰ γινοµένη, κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν ἐργάξεσθαι μµέλ-- 

λευ τὰ ὃπ αὐτοῦ δεδειγµένα νοσήματα καὶ τὴν παρὰ τῆς 

οὐκήσεως ἔνδειξιν λαβεῖν ὁμοίαν τῇ παρὼ τῆς ἡλικίας καὶ 

τῆς φύσέως καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῆς ὕλης διαίτης. 

τὼ μὲν γὰρ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ τῆς φὐσεώς τὲ καὶ κατὰ τὰς 

ἔξωθεν περιστάσεις ῥᾷον ἁλώσεταυ τοῖς ὑπὸ (360) τῆς 

4Ώ Τρίο Ἡϊρροοταίο Ρτοηιηοϊαίας ε[ε, απἶδας ορογἰεί ἆ9 

οπιπΊρας ααἱρασν]ς [ιαῖδις Ἠοῦ γυία οἱ οτάϊπο Ργοστείῇος 

1πγοεπῖτο αυἴπαπα πιογΡϊ αεσε[Πατὶ βηΐ, απα ταίῖοπθ 1Ρῇ Ρτο- 

Ἠϊρομά1, νε] Ίαπι οῬοχίῖ οαγαπαῖ, Ἠΐο επί πιαχίπηις ε[ὲ 

Ῥταε[επί]ς ἱταοίαοπΙ6 {γποίτς, 1π Ἠοταπι απίοπι «ΙΕΠΙΕΙΙ- 

{5 ε[ὶ εἰῖαπι τοβίο 4παο οἱ αἆ πἹοΥροταπι Ῥταεπο[Ιοπεπι 

1ρία α«ποᾳπε ποπη]μΙ] οοἰπζῖσαξ, αιεπιαάπιοάσπα εἲ πΙ1ς 

οι]άςᾳαε παίατα οἱ αείας εἰ γν]ίαε Ἱπβαίαπι εἳ νἰοῖαθ 

ταίιο. ὮΓεπιοηπβγαίιπι αιίεπι ε[ι αἩ «ο ἀϊῑ]ιοιάε Ἰϊργο ἆε 

αὖτο, Ἰοείς εί αηιῖ5 απῖ εἰ απαἱο οπῖατιε τεσιοπί α[ῆπαπῖ 

ΠΠΟΥΡΙ. Όιατε ρο[οτῖς πδὶ απιρ]επὶῖ πο αδιῖς Παΐπς ἵπι- 

πιοδεταίε ἴππαι {τισίάας Ίἴαπι Παπάς τεάςτίας Γπαρίε μᾶ- 

ατα πιοτὮος αἳ 1ρ[ο ἀεπποπ[ίγαίος Ῥτουγθαίτγιις Πί εἰ Ππιῖ- 

Ίεπι εχ τερίοπε Ιπάἰοπ[ΙοΠεΠι Ο8ρετε, αἳ αεἰαίῖο 4ποφαπε εἰ 

παίυτα εἰ ν]ίαο Ιπ[ιαί15 εἰ ἰοία ν]είας ταϊοπο. Ηππιςϊ 

Πᾳπίάεπι εἰ ΓΠΙσΙάϊΙ ἔππα παίαγα ἔππι οχίεγηῖς οἰγοιπη[ίαῃ Ε115 

Γαοῖ]ϊας α πποτρῖς ααἱ οκ Ἰπππιάο εἰ {πσίάο [αία Γααί 

[απί, οονπρίεπίαχ, οοπἰγατ]ῖ γενο ἀμ[ιοίς. Παφιιε { Ἰα- 

ο 
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υηρᾶρ καὶ ψυχρᾶς «ατασεάσρω». ἐσομένοις ωἡρὔς ἕ. τὰ δὲ 
ἐναντία δυσχερέστερον. ἐὰν οὖν οἴκῆσις ὑγρὰ καὶ ψυχρῶ 
κατὰ τὸν ἑαυτοῦ λόγον καὶ τὴν κατάστασιν ἔχοι τοιαύτην, 
ἔτοιμον τῶν οἰκείων τῇ καταστάσευ νοσημάτων  γένησις 
έσται, συντελούσης τι καὶ τῆς οἰκήσεως. ὥσπερ γὲ πᾶσα 

ἡᾗ ἀμέτρως θερμή ποτε γένοιτο καὶ ὑγρὰ κατάστασις, οἵαν 

ἐν τῇ β τῶν ἐπιδημιῶν ἔγραψεν ἐν ἀρχὴῇ λέγων, ὕεν ἓν 

καύμασιν ὕδατυ λάβρῳ διόλου. συντελὲς δέ τυ πρὸς τὴν 
τῶν εἰρημένων σηπεδόνων νοσημάτων γένεσιν ἡᾖἶ χώρα, μᾶ-. 
λιστα μὲν εἰ κατ ἄμφω δύσκρατος εἴη θερμοτέρα καὶ ὑγρο- 
τέρα καταστώσα, συντελέσευ δὲ καὶ κατὰ τὸ ἕτερον τούτων 
εἰ ἀμέτρως ᾖ κἐεκραμένὴ, καθάπερ ἡ Λρανὼν ἐν κοίλῳ καὶ 

μµεσημβρινῷ χωρίω κειµένη. καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα σήπε- 

δονωδεσι νοσήµασι, τοῖς ἄνθραξιν ἁλοῖσα πρὸς τοῖς ἄλλοις 

ἀτόποις, ἔτι καὶ διὰ τὸ τὼ βόρεια τῶν πνευμάτων ἀπεστρά- 
φθαι, πνεύσεσι καὶ ταῖς καλουμέναις γηνεμίαις κατεχομένη. 

λρανὼν μὲν οὖν τοἰαύὐτη, Θάσος δὲ τοὔμπαλιν. ἔστραπταυ 

γὰρ πρὸς τὰ βόρεια καὶ ψυχρὰ πνεύματα κατάντικρυ τῆς 

Ριίαίϊο [αμ ταβοπο Γριᾶάα αἱ Παπιϊάα {αεί {α]επιαιιε [ία-- 
ἴαπι ΠαριοσΙί, {απήΠαγίαπι Ἠπιο βΠαμῖ πιοτβοτγαπα Γαο]]]ς 

επί σεπετγαίῖο, οοπ/[εγεπίε εἴῖαπι αἆ Ίιοο ΠαΡβΙίαϊοπθ. Όπαεπι- 

αἀπιοάιπι [αμα { Παΐας Ἱπιπιοάεταίο οα]ῖάι εἳ Ἠαπιῖάιας 

Πα ααπάο οῬογΙαίαχ, απιαϊοπι Γεοιπάο εριζεπΙογΗπα ΠΠΟΥΡΟ-- 

χάπι ἵπ Ῥγιπορίο. Ἠ][οο νετρῖς ἆε[οηρβί: γρίμεδαι γε 

αε[ῖως ἶαγβο ἱπιύτι α[ζάμε. Αἱ τερῖο αἆ ἀῑοίοταπι Ῥααῖ- 

ἀοσίΙπ ΙΠΠΟΥΡΟΓΙΠΑ ΡρεπεταίΙοπεΠι οομ{ετέ, ππακῖπια αϊάεπ], 

{ ἵπ πἰτοααο Ιπίεπηρεγαϊα [ποπ] οα]άῖοι εἰ Ἰαπηϊάϊοχ σοΙ-- 

Βιπία. (οιμ{ετεί αποᾳάα { 1π Ἡοχιπι αἱίεγο {αθσ1{ 1ηἴεπι-- 

Ρεταΐία, τί Όπγαποπ 1Π ΟΟΠΟΔΝΟ εἵ ΠΙΘΓΙ4ΙάΠΟ Ίοσο Πία, 

ᾳπ8ο ο τά ῬαϊγΙάΙ πιοτρῖς ροππαπα τα οατβαπου]15 

εχεγοείΙχ, αἶίαπε ῬΡγαείεγ οαείετα ἸΙποοπιπιοία α γνεπ!ίϊδ 

εἰϊάπι αηυ]]οπ]ῖς εβ ανετία, [ρίτασα]ς εἰ πεπεπι]]5 αρΡρε[- 

Ία118, Ἰά ο νοπίοταπι απαλίαΠρις οοοιραΐα. Οπαποπ 

Ἱίαπαο ο]ασπιοᾶί ει, μα[αςφ νοτο οοπἰχατίο πηοίο Πία εῇ, 
Λλάἀ νεηπίος [Πηπίάεπα απι]]οπίο ΓΠρίάοδᾳιιο οοπγετγία εβ 
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Θράκης κειμένη. 2δνομνης οὖν της καταστασέεως ὕλης ἐπὶ 

τὰ γύτια καὶ µε αὐχμῶν οὐκ ἦν εύάλωτον τὸ χωρίον, 

ὕσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τῇ καταστάσει. εἰ γὰρ μεσημβρινὸν ἦν ἔτυ 

καὶ κοῖλον, ἐσχάτως ἂν κἡᾗ εἰρημένη κατάστασις ἐγεγόνει λοι- 

µωδης αὐτῇ. 

ῤ. 
Ὕδατα πολλὰ, ἑυνεχέα μαλθακώς, ὥς ἔν νοτίοισο. 

Τρισσῶς ὕδατα γίνεται πολλὰ, ποτὲ μὲν διὰ τὸν ὑετὸν 

αὐτὸν αθρόον ἐκρηγνύμενον, ἐνίοτε δὲ τῷ µήκεν τοῦ χρό- 
νου, κἂν ψεκάδες ὧσι µόναι καθ ἑκάστην ἡμέραν γινόμὲ- 

ναι, καὶ ποτ αἀμφοῖν ἅμα συνελθόντων. ἔχεις δὲ αὐτῶν 
πάντων παραδείγματα Ἰεγραμμιένα, κατὰ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν 

βιβλία, τοῦ μὲν πρὠτου τρόπου τὴν κατάστασιν͵ ἧς ἄρχεται τὸνδε 

τὸν τρόπον’ ἐν Θάσῳ πρὸ ἀρκτούρου ὥὕδατα πολλα. δηλοῖ 
γὰρ ταῦτα τα [44] μεγάλα, πλῆθος ὕδατος ἀθρόου. τοῦ δὲ 

δευτέρου τρόπου παράδειγµα τὸ νῦν εἰρημένον ἐστίν' ὕδα- 

ΤἨταοεῖαρ εκ αἀγοτίο. Όσαπι Παμε ἴοίμς Παίΐα αἆ αι- 

Βτίπα {αοΐας ε[[εί εἰ οι [ᾳπα]οτίρας, Ίουις Ρο Γαἱ γαίοπο 

πιο Παϊαί ποπ {αοῖ]θ Ραΐεραί: {Π παπιᾳάο ππεγιάΙἸοπα[15 

Ηπια] εἰ οοποανις {Πιει, ἀῑοίιβ Παΐις Γππηπαθ Ρε[]εης 

{ρῃ ΦἱΠοι, 

η. 

Ῥ]ωυίΐαε πιμ]ίαε, α[πάμας, πιοἰζες, μὲ μετ αμ[ίγος. 

Ττίρας πιοᾷίς Ῥ]ανίαε ππυ]ίας Πιαπί, Ἰπίεγάππα ααϊάσια 

ο, Ῥ]αγίαπι Πρίαπι οοπ{εγίϊπι ἀοοϊάεπίεπι, Ππίετάαπι νεο 

Ῥτορίει {επιρογί5 ἀῑπίιιγηίαίεπι, εἰἴϊαπηήι ῬΙανίαταπα {η]]αο 

πηιηπίπ]αε [ο]αε απιοί]άϊο ἀε]αραπίτα, αἴᾳαο Ἰπίετάμπι 601- 

ουΥΓΕΠΙΡΙΦ 4ΠΙΡΟΡΙ. Ἠαρες αιίεπι Ἱρ[οταπα ΟΠΙΠΙΠΠ 

Γοτιρία εχειηρ]α ἵπ εριάεππίοχααα Ἠρτϊς  Ὀντηϊ οαμἱάθπα 

πιοᾶἵ Παίαπι, α1πο: Τία εχοτάίατ: πμ Τ]α[ο απἱε αγεζµ γι 

ἴπιργες πιεί, . ο[ιεπᾶΙί {ιααίάεπι Ῥ]ανίας Γιο πιαρπας, 

αᾳπαε οοη{ετίϊπι ἀε]αροπίῖ οορία,. ΑΙεσίιας 1αοάί εχεπι- 
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Κά. Οπαχι. ΤΧ. [14 ] ΚΕ. Ρε[. Υ. (550.) 

νο. , - 9 ο ” . ὦ 3 , 
τα πολλὰ, ξυνεχέα͵ μαλδακώς. το γαρ πληδος αυτῶν 19ροί- 

σθη, διὰ τὸ συνεχὲς ἐν χρόνῳ πλέον γενέσθαι καὶ μὴ κα- 
ρ 3 « - ο . ’ 

θώπαξ λάβρως ἐν ἑνὶ καιρῷ. τοῦ δὲ τρίτου τρόπου τεαρᾶ- 

δειγµά ἐστι τὸ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ἐν ἀρχῇ 
’ σά Ε) ΄ «“ / , Ν Π 

γεγθαμµένον, ὧεν ἓν καύµασιν ὕδατυ λαβρῳ διολου. το μὲν 

γὰρ λάβρον πρὸς τὸν προειρημένον τρόπον κοινόν ἐστι , τὸ 
Δ ΄ 7 -” 

δὲ διόλου ποὺς τὸν δεύτερον. περὶ μὲν οὖν ἐκείνων τῶν ς ϱὲ µ 
’ ει] -” 3 σω ΄ ] 

καταστάσεων αὖθις ἐροῦμεν κατὰ τὸν οἰκειον ἑκατερον, Ὦν 

προκείµενον ἦν ἐν τῷ λύγῳ μεταξὺ τῆς φῦινοπωρινῆς ἐση- 
µερίας καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ χειμῶνοο γενομένης ὕδατος καθ’ 
ὕλην αὐτὴν ἔσχε μαλθακώς, ὡς αὐτὸς ἔφην, ὅπερ ἀντίκειταυ 

τῷ ἀδρόως καὶ λάῤρως καὶ σφοδρώς. 

΄ 

αν 
| / 

Χειμων νοτιος. 

Ὅτι φθινοπώρου πέρας οἵδε καὶ αὐτὸς τὴν τῆς πλειάδος 

δύσιν, ἣν διὰ συντόµου φωνῆς ὀνομάξευ καὶ πλειάδα, σα- δν ῇ ) 

Ρίαπι 1 παπο επµποϊαίαπι εΠ: Ρἰωνίαε ππμίιαε, α[[τάμαε, 

πποἰίει ΊΆαπι Ἱρίαγαπι οορῖα αοεχναία ετγαί, ααοά εοπίίπαα 

ΙοηΏβο ἴεπιροτε ΓαϊΠεί Ρ]ανῖα οἳ ΠΟΠ ΡΓΟΓΓ45 ΠΠΟ ΤΕΠΙΡΟΓΕ 

οορίοία. Τατ πιοάί εχεπιρ]απ] εῇ, ααοᾷ 1π Ρεϊποῖρίο 

Γεοιπάϊ ερἰἀεπαῖογαπι [οπρίανα ε[: βΒἰμεῦαι γεγ αε[ῖις 

ἰαγςθο ἱπύγε α[ιμᾶμε. Ἱναιδαπι Παπ]άεπι αἆ ῥρταεάϊοίαπι 

πποᾷαπι Ο6ΟΠΙΠΙΙΠΕ6, ἀἀ[άπε γετο αἆ Γεοιπάμπ.  Ώο ἴα-. 

εἶρας Πίαφαε 15 τατ[απα αἴγοσαια Γιο Ίοσο ἀῑεεπιμς, Οι 

νεγο ΡΤΟΡΟΠΙΙΕ εγαῖ ΟΥΔΙΙΟΠΟ Ἰπίεν αιίαπππαἰεα αεαίπο--, 

οἵἵαπι εἰ επι Ῥτϊποιρίαπι οΡροτίας Ρἰανίαπι Παραῖε ἰοίο 

Γιο ἴεππροτο ππο]]επι, ταί 1ρίο Ρτο[ετί, «μάε οοπ/ΓεΓΙ1ὰ 

Ία1σθ εἰ νεµειπεηίος οαάεπίῖ οΡροΜΙΣ, 

ΠΠ. 

Ηιειαπς αμ[ίτιπα. 

Οιοά αμέαπιαϊ βπεπα πονογὶί εἰ 1ρ[ο Ρ]εϊαάσπι οςςδ-- 

[α11. 4πθΙΙ οοΠοῖ[α νους αρρε]]αί εἰ ρ]είαάα, Πῖ5 νοιρίς, 



. 
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φῶς ἐδήλωσεν εἰπων, μετὰ τὸ προειπεῖν περὶ ἰσημερίην καὶ 

ὑπὸ πλειάδος, γράψας τὲ ἐφέξῆς, χειμων νότιος, ὡς οὐδενὸς 

ὄντος μεταξὺ χρόνου διηγήσεως ἐδίας δεοµένου, συνάπτον- 
τος δὲ χειμώνος τῇ δύσει τῆς πλειάδος. 

ὃ'. 

΄ῆωκρὰ πνεύματα βὀρεια. 

Λ{ικρά φησε πνεύματα γίνεσθαν τοῦ χειμῶνος. εἰ δέ 
78 κατὼ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ὁ χειμὼν ἐπεραίνεο, πάντως 
ἂν ἐγένετο μεγάλα. καὶ κπατὼ διττὸν τρόπον ὑπῆρξεν ἂν 
αὐτοῖς τοῖτο, καθάπερ καὶ νῦν ἔοικε γεγονέναι σμικρὼ, κα- 
τώ τε τὸ ἴδιον μέγεθος αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ μῆκος τοῦ χρό- 
νου. καὶ γὰρ ὀλίγαις ἡμέραις ἐγένετο βόρεια καὶ οὐκ ἰἴσχυ- 
ρὰ, τοῦ χειμώνος εἰθισμένου µέγαν ἔχειν βοθῥᾶν ἐν χρύ- 
νῳ πολλῳ. 

πιαπ![ε[ε ἀπάϊοανιέ, ᾖῖεπις αι[γίπα. ὉὈδι Παπιαε ΡΓαε- 

ἀῑκ][Πεί οἰτοῖίετ αεφαϊποοίῖαπι, αἀάϊάι εἰ [ας Ρἱείαάας 

[ογιρβίααο ἀειπάε ἠίεπις αιμ[έγίπα, ἴαπηιιαπι πι []απι {σοπῃ-- 

ρᾳς Ιπίετοεάαί, αποά Ῥεεπ]ατεπι ροβι]εί οχρ[οαΠοπεπι, 

[εὰ ΡΙεϊαάαπι οοσθ[α Ἠϊεπι οορα]αία Π1. 

ΙΥ. 

βΡαγυὶ ᾖαΐιυ αφμι[οηϊϊ. 

Ὑεπίος Ιπαιέ Ἰ]επις ρατνος {με ΘΟιοά Π [εοι-- 

ἆππι [μαπι παΐαταπι αἆμδηας Ἠπεπι Ἠϊεπις ρεγάπεία Γα[Τεί, 

πιασηῖ Ῥτογ[α5 οκ[{ΤεΠΙ. Αίαιιε Ἠοο 1ρῇ5 Ῥι[αγίαπα αάξατῖ, 

ααεπιαάπιοάαπι εἴῖαπι ἨὨσπο ρατνῖ {αιΠε νι [απ εἰ Γεουῃ- 

ἀωπι ἴεπιροσίς Ῥγο]σιίαίεπι, Ἐτεηϊπι ραιοῖ ἀἱεριας αηι]-- 

Ἰοηπ" ποπ νεμειεπίε ρεγαταπ!ί, ααππι Ἠ]επις νεβεπιειι- 

ἴοπι πιμ]ίο ἴοπιροχε αφιή[οποπι Ἠαρεγο οοπ[αεγογί!. 
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Εά. Οἶνασίιι ΙΧ... Ε14. 15.1 : Εά. Βα[. Υ. (950.) 

ἄὐχμοί. 

[15] Ἰὴν Ἑηροτέραν τοῦ προσήκοντος .κατάστασιν 

αὐχμὸν ὠνόμασεν οὐ πάνυ τι συνήθως. εἰώθαμεν γὰρ οὐ 

τὴν ἁπλῶς Ἑηροτέραν, ἀλλὼ τὴν ἄκρως ξηρὰν ὀνομάξειν οὔ- 

τως. ἀμήχανον δὲ ἐστυ καὶ ἄπιστον εἰς τοσοῦτον άν 

τὸν Χειμῶνα ξηρὸν, ὡς αὐχμηρὰν ὀπερας ον τὴν γῆν 

ὥσπερ ἐν Φέρει. οὐ γὰρ ἐν Ἶρυ τοιαύτη Ἰένεται κατάστα-- 

σι, ᾗ νῦν ὕμοιον γεγονέναι φησὶ τὸν χειμώνα τὸ σύν- 

ολον. 

ζ. 
Τὸ σύνολον εἴς γὲ χειμώνα ὁκοῖον έαρ γίνεταυ. 

μ-- , 4 ε - , 9 ” 

Ἐηρότερον μὲν ἑαυτοῦ φησὶ 7εγονέναυ τὸν . χειμωνα, 
3 3 ε , ” [ ἃ «’ ῃ η 3 αν 

οὐ μὴν ὡσαύτως τῷ θέρευ Σηρὸν, ὥστε καὶ τὸν αυχμον ὂν 

ὀλίγον ἔμπροσῦθεν ἔφαμεν οὐ πάνυ τι κυρίως εἰρῆσθαι. δὲ- 

ὀφμαίοτες. 

Φιοοίοτεπα Ἰα[ίο Παίαπα [ᾳπαἱοτεπι ποπ αἁπιοάσπο α{- 

ἴαΐο αρρε]]ανΙῖ; Ιία Ἠαπι(άε ποπ αΡβ[ο]αίε Ποοίοτειπα, Γεἆ 

Γαπιπιο [οσοι αβρει]ανο οομ/[αδνίπιας. Όιπος Υετο Ἰθπις 

ηδη α4εο οσα Παῖ, τί ΤεΓγαπι Γαπχ(ιιαπα αε[ίαίε [απα]]-- 

ἆαπι τεάᾶαί, ἴππι Ῥταείει ορίπΊοπεπι {πι Ῥγαείος Πάθνα 

οχίβαῖι, ἨΝοπ εηῖπι νετε ία]ῑς Πί Παΐις, οαΙ πιπο [παῖ]θπι 

{αοΐαπι ε[[ο οπιπῖ εκ Ῥατίε Ἠ]επιεπι ΡΤΟΓΕΥΣΕ. 

γΙ. 

Ἠίεπις ηίνεγ[α θμαίε νε ἀμοίεμγ. 

ΦΙοοἴοχεπαι οαπϊάςπα 4ἴπαπΙ ρτο [αα παίαχα ἨΠεπιεπι εκ- 

ΠΠ Ῥτοπαποῖαξ, 1οἩ. ἵαπιεα αθ[αί Ῥεγασπο Ποσᾶπας 

Ύπατα απεΠι [414ΙΟΓΕΠΙ Ρραπ]ο απίο ἨΠοη αἀπιοάσπα Ῥτορτίε 



ο ΚάΙ Τ44ΠΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΙΠΟΜΝΗΜΙ 4. κι 

Εά. Οματῖ, ΙΧ. Γ15.1 Τὰ. Βα[, γ. (450.) 
ατέον οὖν ἐστιν οὐχ απλώς ὑπ αὐτῶν πας νῦν, αλλ ν 

ἵπῇ πρός τε,. παθάπερ μµύρμηκα µέγαν ἢ ὄρος μικρόν. ὡς 
γὰρ ὁ χειμων ἐγένετο νῦν, ουχ ἁπλῶς αὐχμηρὸς, ὥσπερ οὐδὲ 

μέγας μύρμηξ ἁπλῶς μέγας, αλλ ὡς. μέγας μύρμηξ, οὗτός 
τὲ οὖν τοῦ ὄρους τοῦ σμικροῦ σμικρὀτερὀς ἐστιν, ὅ τὲ χει- 
μων ὃ αὐχμηρὸς ὑγρότερος τοῦ. Ῥέρους, ὥσπερ καὶ τὸν 
νῦν γεγενημένον χειμῶνα παραβάλλων εἶπε, τὸ ξύνολον εἰς 
Ζειμῶνα ὁκοῖον ἔαρ γίνεται. 

π. 
τ δὲ ή ΔΝ λ 
170 δὲ νοτιον, Ψυχινον, µικρα ὕσματα. 

"Ἔοικεν οὖν εἰρηκέναυ τὸ ἔαρ νότιον οὐχ ὥς οὐδ ὕλως 

ἐν αὐτῷ γενομένων. τῶν βορείων, αλλ’ ὡς ὀλιγίστων ἐν αρχῆ 

καὶ οὕτως ὀλίγον ὥστε τὴν Ἱ.ίην κατάστασιν τῆς ὥρας ἐκεί- 

γής γύτιον εἰπεῖν. ων 

υ{μτρατί ἀἰπίπαδ, αοοῖρετο Ῥαχ ε[ὶ Πο αΡ[ο]αίο πηππο αὐ 

εο Ρτοπαποϊαίαπι ε[ε, {[εὰ αἲ αφιῖίά, τα Τογπιῖσαπι 

πιᾶσηαπα τε] πιοπίεπι Ῥατναπι. Ότο επῖπι Ἠϊοιπις ε[[οί 

ἵη Ῥταε[επᾶ Ἠοπ αΡ[ο]αία [ᾳπα]ϊάα, «ααεπιαάπιοάαπι πεηια 

τηᾶσπα {ογπιῖσα ΠπιρΗοῖίες ἹΊβρπα ε[ι, {[εὰ τί πιασπα Γου- 

πηῖσα, Έπαθ {απο εἰ 1ρ[ο ΠΠΟΠΙΕ ΡαΓΥο ΠΠΙποτ 6, αἴηαο 

Ἠϊεπις {ᾳπα]άα αε[αίο Ἠαπιϊάιον εχΙ{έ, ᾳποπιοᾶο ϱὲ Πῖα- 

ΊηθΠΙ οοπΏραΓΕΙΙΟΠς ἀῑκΙε: Ίτεπις ἐοία φιαῖε υεγ με. 

ΥΙΙ. 

Ίδεν αιέεπι αι[ἐγίπιση [ηὶρίάμτη, μαγυαε ρ]μυίαε. 

εν απβείπαπι ἀῑχ][[ε νΙἀείατ, ποἩ φποά Ιπ 6ο ΡΓοΥ- 

[α5 αφπ1]οΠῇ νε ΠΙΜΙπιε ῬεγβανοτΙΠΕ, [εᾷ αιοά γραιι- 

οἰῃιπαῖ Ρτιποῖ]ρῖο, αἰιθ αἆθο ραιοῖ, αἱ {οἴμπη ἀ]]ίας ἰεπι- 
Ῥοτῖς [ἰαίαπι απἰγιπαπα απιηο]ατοῖ. 
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Εά. Οµατίι. ΧΙ. [15. 16.1 Γά. Βα[, Υ. (350. 951.) 
9’ 

Θέρος ὡς τοπολὺ ἐπινέφελον, ανυδρίαι, ἐτησίαι ὀλίγαι, σµι- 

κραὶ διεσπαρµένως ἔπνευσαν. 

Εέ τις ἅπαντα τὰ περὶ τοῦ θέρους εἰθημένα συνθείη, 
φαίη ἂν καὶ τοῦτο νὀτιὀν τὲ καὶ αὐχμηρὸν ἅμα γεγονέναυ. 

’ 
[ ο. 

[10] «ΙΓενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ µε- 
τὰ αὐχμών. 

» ε . , , 3 ωμά ε [ή 9 “ 

Ουὐχ ὡς ουδέποτε γενομένης ἐκδοχῆς δατων ἐν ὅλῳ 
- » Δ 3 3 » -- 3 3 ε 3 Π ; 

τῷ έτει το μὲτ αὐχμων εἰπὲν, αλλ ως ολιγίστων πανταπα- 

σιν. πλὴν γὰρ τοῦ πρώτου χρόνου τοῦ μετὰ τὴν φΏινοπω- 
ρινὴν ἰσημερίαν ἄχρυ πλειάδος, πᾶς ὁ λοιπὸς ἐπικρατοῦσαν 

ἔσχηκεν ἱκανώς τὴν ἀνυδρίαν. ἀγωγὴν δὲ δηλονότυ τὴν κα- 
τάστασιν ὠνόμασε τοῦ περιέχοντοο. εἴπερ οὖν (351) αἆλη- 
θές ἐστιν ὡσαύτως τῷ περιέχοντο συνεξαλλοιοῦσθαυ τὰ τῶν 

τε 

ἄε[ας ρίεγμππφμε πιδί]α, ρἰμυίαε πιἰίαε, εἰείῖαε γμαμοὶ 

ρατυῖϊφιε /ρατ[ίτα /ρίγαγιωιὲ. 

ΦΙ απῖΒβ οπιπῖα ἆο αε[αίο Ῥτοπιποϊαία ΟΟΠΙΡΟΠΙΕΓΙΙ, 

ἀῑσαῖ εἰ Ίπαπο πι απ [πα ἔππα Επι] [ᾳπαἱϊάαπι ΟΡΟΓ-- 

ἴαπα Γμ][ς, 

1Χ. Γὰ 

Οὔογιο ἱριέμγ ἐοῖο αἆ αιμ[ίγος εἰ εμῖη [οιιαἰογίδιις αειι. 

Νοπ αποά πη]]αο αφπᾶταπι αΠι[ῄοπες Γ1 [επί ρε ἴο- 

ἴαπι απΏ πα οσπι [ᾳπαἱοτίρας Ιοᾳαα{α9 ε[, [εά ααοά οπηπίπο 

Ραιιοϊ[ππιαςε. Ῥταείεν οπἶπι ἴεπιρας Ῥτίπιαπα αἲ απαπηπα]ά 

αθπ]ποοίΙο αἀδᾳαο ρ]εῖαάαφ το]ῖα παπι ΟΠΠ Έεπριις [α[19 

νὶησοαίεπαι αι Ἱπργίαπαι οαγοη[ῖαππ.  «ἄγωγὴν απἴειι 

αρρε]]αντί απιρῖοηε] πο αὐτῖ Παιν, ΟΌπαιο { νογιη 

[ απΙπια]ίαπα οοχροτα αἳ αππρ]εΠίοι 106 αὔσειπι αἰίεταν], 
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ζώων σώματα, κατὼ μὲν τοὺς ὄμβρους ὑγοόνιαα, }ενήσον- 

.. 

ται, κατὰ δὲ τοὺς αὐχμοιυς ἑηρότερα. καὶ κατὼ μὲν τὰς 

΄ 

θερμότητας ἐπικρατούσας {ἡᾗ κεφαλὴ ῥωστικὴ, κατὰ δὲ τας 

φυχρότητας, αὐτὴ μὲν ἔσται κουφοτάτη, τὰ δὲ κατὰ Θώ- 

θακα καὶ πνεύμονα μόρια πονέσει. τῇ τοίνυν εἰρημένη κατα- 

στάσει, περὶ ἦς πρὀκειταυ σκοπεῖσθαι, μεταξὺ τὴν φύσιν 
ἐχούση τῆς τε αἰθρίου καὶ κπαθαρᾶς ἄκριῤώς καὶ τῆς µετ 
ὄμβρων, ὁμοιούμενα τὰ σώματά µέσην ἕξευ πατάστασιν 
κράσεως, ἣν ἐπίτρεψόν µου καλέσαυ γέφελωδη.  "᾿τοιούτου 
γὰρ ὄντος τοῦ περιέχοντος, ὑποκειμένης δὲ καὶ τοῦ συναλ- 

λοιοῦσθαί τε καὶ συνεξομοιοῦσθαυ τούτῳ τὰ σώματα, σαφη- 
νείας Ἓνεκεν οὐδὲν ἂν εἴῃ χεῖρον ὠνομάσθαυ τὴν ἕν αὐτοῖς 
γενομένην κατάστασιν οἷον γεφελώδη τινά. καθάπερ οὖν 
ὅταν ὁ πιμῶν φυλάττῃ τὴν οἰκείαν πρᾶσυν, ἄναγκαῖὀν ἐστιν 
ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν. χυμὸν 7εγενησθαι τὸ φλέγμα,' τοῦ 9έ- 

ϱους ὃ ἔμπαλιν τὸ Θερμὸν καὶ ξηρὸν τὴν ὠχρᾶν χολὴν, οὗ-- 

τως ὁπότε νεφελῶδές ἐστι τὸ περιέχον, ἐπικρατεῖ τις τῶν 
χυμῶν ἐν μὲν ταῖς φλεγματικαῖς φύσεσι ὁμιχλώδές τὰ καὶ 

Ρει Ίπιργες απ]άεπι εγαάεπὶ ππαϊάίοτα, Ρε {ᾳα]οτες Υετφ 

Πεοῖοτα; αἴηιε «παπι ον]μοεηί αιἰάεπι σαἱοτεδ, τοβι[ίαπι 

ετίί «αρα, ρει {Π]ρογα Υετο ΠενίἩππαπας οείεγιιπ {οταοίς 

εἰ ρι]πιοπί5 ραγίες ]αροταραηί, ΌΏπας 6ΙΡΟ παγγαίο Παἰαῖ, 

απεπι οοπ{επηρ]ασί ῬΓορο[ιΙπις, Ἠχεάίαπι 1ηΐοχ Γεγεπαπι 8ο 

Ρίαπα Ράγυπι εί ρ]ανίο[απα παίµταπι Γοχάεπί α[Ππιῖ]αιι-- 

έατ οοτροτα ππεΙαπι ἴεπιρεγαπιεη Παίΐαπαι, άεπι ηπΡῖ]ο- 

Γαπι πί αβρρε]]επι πημῖ Ρετπη[ίθ, απ { {αἱ Πε αντ, 

ΓαρροΠίωπιααθ εἰ οογροτα [πια] ἴππι αἰίετατί ἵνα 1ρῇ α- 

Ππι]ατὶί, Ρετ[ριου]ία!ῖς ρταίῖα, πί βαΐις Ίπ 1ρᾳ9 σεηῖίι5 

πε]αῖ πυρι]οίαφ αὐ]άαπι αρρε]είατ, πΙμΙ] αρ[ατάιπι {αο- 

1. Ὁποπιοάο Ιαας, οααμπι Ἠῖεπις [αππι [ογνανετῖῖ {επι- 

Ρεταπιεπίωπα, πεοείε ει πί Ἠππιος ἔπαι Ἱαπι]άας μπι 

{διάμ8 Ρρεηετείασ, ΡΙία [οι]οείς αε[ίαίο νετο οοπίγα 

σα]]άμς εἳ [οοις αἱ Ρρα]ιάα Ῥ1]16: [ο αΡί οἴγοιμπι[ίαις αθν 

πμβΙ]ο[1ς ε{ς, απ]άαια οκπρεναί ΒιΠιος, 1π ρΙα]ίο[ς αα-- 

ἀεπι παἰυτῖ Ρ]μία, ῬΡγουῖξ αἰφαῖς ἀἰκεσιί, ἴαπι περα]οία 
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φεφελώδες, ὡς ἂν εἴπου τις, φλέγμα. κατὰ δὲ τὼς πικροχό- 
λους αὖ πάλιν ᾖᾗ ὁμιχλώδης τὲ καὶ νεφελώδης χολή. διὰ 
παντὸς μὲν γὰρ αποθῥει τυ τοῦ σώματος ἡμῶν ἀτμῶδες, 
αλλ ἐν μὲν ταῖς ἕηραῖς καταστάσεσι πλεῖστον, ἐν δὲ ταῖς 

ὑγραῖς ὀλίγιστον. ἀθροιζόμενον. οὖν ἔνδον τοῦτο παραπλή- 
σιον ὁμίχλη καὶ ἀχλύὶ τὸ σύμφυτον ἡμῶν ἐργάδεται πνεῦ- 
µα" ὅμοιος γάρ ἐστιν ἓν τῷ περιέχοντι τὰ ζῶα πνεύµατι ὁ 
ἀτμὺς, ὥστε κφνταῦθα Θαρσήσας ἄν τις εἶπεν ἐν τοιαύτῃ 

καταστάσευ γίνεσθαι τὸ ἓν ἡμῖν πνεῦμα. καὶ μὴν ὅταν 
ὁμίχλη τις ἢ ἀχλὺς ἐν ἑνὶ χρόνῳ ᾖ, πάσχουσα δύο ταυτὶ 
παθήµατα, τό τ ἀναφέρεσθαι καὶ τὸ πιλοῦσθαι, νεφέλη 

γίνεται λευκή. ἄνευ μὲν γὰρ ἐγρύτητος βορείου τοῖ ἀέρος 

ἀκριβώς ὄντος οὐκ ἄν ποτὲ 7νουτο νέφος. του δὲ λαµ- 

πρὸν ἢ ον αποτελεῖταυ ο σα ὃν αραίωσιν ἢ πίλησιν. άραι- 

ούμενον οὖν τὸ νέφος εἰς ἑαυτὸ καταδέχεταυ τὸ τοῦ ἡλίου φῶς 
καὶ κατὰ τοῦτο φαίνεται λαμπερὸν ὡς ἂν ἐκλαμπούσης αὐτῷ τῆς 
] 

ἴαπα ππῬί]ο[α, Θθπιρος οπῖπα αΠηιιά α ποβτο εβ]αϊί οοτ- 

Ῥοτε ομοά υαροτοίαπι εκΙΗΕ, 1π Ποοῖς απάθεια ΠαΗβας 

ΡΙατίπιηπι, ἵπ Παπι]άί5 γεγο ραποϊ[πµπαπι. Ἠοο 1ἴαφπε 4 παπι 

1η ϱΟΙΡΟΤΟ αοετναΐας, Ππιῖ]επι {παπι περμ]αρ ἔαπι οα1ρπᾶ 

ἀππαϊαπι πο[ίταπι Γρισίαπι {αοιίς Ἱπ απιρ]επίο Παιϊάεπι 

απ]πια]ῖα αὔτα Γρίριαα Επι] ε[ ναροτ, πἲ αιϊδᾳααπι αἴι-- 

ἀεαῖ ἀϊεετε ἰα]ῖ ἵπ Παία ἴα]επι ἵπ πορῖς ε[[ε [ρίσίαπι, Αί- 
4πθ αΡί εοάεπι ἴΕΙΙΡΟΤΟ6 περι]α νε] εα[]σο ἆπο Ίιαεο Ίια-- 

ῬαοτΙέ ραϊμειπαία, αἲ πἰπαῖταπα σπα αἰίομαίας απ ἀῑ[ειι-- 

ἀαίας, αἷρα παρε Ῥτουγεαίατ. ΊἈππααπα επίπι αὔσαιιο 

Ἱαπαϊλίαίαε, αξτο εχαοίο αημΠ]οπίο εχ]ίοπίε, Ῥγουγθααίχ 

πυρος; Ῥτορίες ομίπα τατ]ἰαίεπι νοι ἀεπβίαίεπι [ρ]επάϊάα 

αιί αἴτα οοπιρ]είατ,. Όισας Ἱριίισ τατε[οϊξ πἽρες [οἱΙ Ἱι-- 

οοπι ἵπ [Πε Γι[οῖρίί, Ῥτοϊπάεφια Ρε]]ποῖάα οοπ/ρΙοΙίτγ, 6απι 

(οἶμοεί αΠαπϊπαπίο [ος [ρ]επάοτα, απεπιαάπιοᾶσπα 1Π Ῥε]- 

Ἰαοἷά15 οογροσΙΡιδ; οοπ/[γ]οία γετο εἰ οοπἀεπί[αία παρε, 

{ο]ἱς Ίακ Ρε ειπα ἨΟΝ {παπβίς αἴηαθ Ίου Ππιεσῖίο ηῖστα. ἴα- 

16 οοτηΙἴασ, ΠΟοηπ [εοαδ Παπ α”γ 1ρία ποοῖῖ, τρί [ο]18 
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ἡλιακῆς αὐγῆς ὥσπερ ἓν τοῖς [17] διαφανέσι σώμασιν. πιληθέν- 

τος δὲ καὶ πυκνωθέντος τοῦ νέφους οὐ διεισέρχεταυ μὲν αὐτὸ 
τὸ ἡλιακὸν φῶς, μέλαν δὲ εἰκότως Φαίνεται τὸ τοιοῦτον, 
ὥσπερ καὶ αὐτὸς ὁ ἀὴρ τῆς νυκτὸς, ἀπολιπόντος αὐτὸν τοῦ 

παρ ἡλίου Φωτός. καὶ φαίνεται σαφώς ὁμίχλη πολλάκις 
μὲν ἐπὶ τὴν γὴν καταθῥέουσα καὶ καλεῖται τὸ τοιοῦτον δρόσος, 

ἐνίοτε δὲ εἰς ὕψος αἰρομένη καὶ προφανώς γινομένη νέφος, ἤτου 
λευκὸν ἢ μέλαν, λευκὸν μὲν ὅταν, ὡς εἶπον, εἰς ὅλον αὐτὸν 

δέξηται τὴν ἡλιακὴν αὐγὴν, μέλαν δὲ ἐπειδῶν μηδ' ὅλως ὑποδέχη- 

ται. τὰ δὲ ἄλλα τὰ μεταξὺ τούτων χρώματα κατὰ τὸ ποσὸν 

τῆς κεραννυμένης αὐγῆς τὰ νέφη λαμβάνει, καὶ σοι τάχα 
δόξει διαφέρεσθαι πρὸς ἑαυτὸν ὁ λόγος, ἀναφέρεσθαί τε 
λέγων εἰς ὄψος τὴν ὑγρότητα καὶ πιλοῦσθαι. τὸ μὲν γὰρ 
ἀναφέρεσθαι δερμότητος ἔργον ἐστὶ, τὸ δὲ πιλοῦσθαι ψυ-- 
χρότητος. οὐ δυνατὸν δὲ ἐστι ταὐτὸν ἅμα θΘερμὸν εἶναι 
καὶ φυχρόν. αλλ ἐὰν ἐννοήσης αὐτὴν μὲν τὴν ἀναφερομέ- 

γην ἀτμίδα θερμὴν εἶναι καὶ διὼ τοῦτο πρὸς τὸ μετέωρον 
αἴρεσθαι, τὺν δὲ ὑποδεχόμενον αυτὴν ἀέρα ψυχρὸν, οὐκέτο 

απορῄσεις ὕπως ἀναφέρεταί τὲ ἅμια καὶ πιλεῖται. τὸ μὲν 

[ρ]επᾶοτ {ρ[απι τε]αιεγῃ, ἹΜαπα{ε[ιε εἰἴῖαπι οετη]ίασ περα]α 

πιπ]{οί1ες απ]άεπι αἆ ἵθιταπι ἀ4εῄπετα, «18ο Το ΥοςαίηΣ: 

Ἰπίογάαπα Ὑεχο ἵπ αἰππι 1ο], πιαπἰ[ο[ίειπο Ποτίὶ παβος 

αμἱ οαη]άα απί αἴτας σαπᾶϊἆα απῖάεαπι απαπ, πί ἀῑχι, 

1π [ο Ἰοίαπι [οἰαγεπι τεοερετῖί [ρ]επάοχεπι, αἄἴτα νετο 

αῬὶ Ππ]]ο Ῥαοίο τεοεροΏί,  Ιπίεγπιεᾷϊιο απίεπι ϱ0Ίογεβ 

Ῥτο [ριεπάοτίς αἀπηῖκῖ αααπΠίαίε παδες αοοϊρ]απῖ. ετηπι 

{οτίαη Ἠϊο [εγπιο {1ΡΙ νΙάεΡρίίατ [εομπι ε[[ο οοπίτονετία», 

ααἱ [ο]]]οεί ἀῑσαί 1π αἰίππι {ο]] Παπιἁτίαίεπι εἳ οοπάεΠ-- 

[ατῖ. Ῥασ[απι παπιπθ Το] οα]οτῖ ορια εβ, ἀεπ[αγὶ νετο 

4τὶροσϊ5: πθφαῖξ απίεπι Ιάεπι οα]άαπα ε[ε πιυ] εἰ [16ῖ- 
ἀμπι Δί α απίε]]εκετῖ 6απι ᾳπαε [ατ[απι {ετίατ εχ]ια]α-- 

Μοπεπι οα]ϊάαπι ε[Τε, οἳ 1άἆᾳαο [αῬ]πιεπι νεΒΙ, αξτεπι Υοετο 

αὐϊ εαπι εχοῖρῖε, {Πὶβιάαπι, ποπ απιρῃας ἀπΡιίαρί6 4πο-- 

πιοάο ἴαπι {ασ[απι {εταίατ πι [πια] οοπἀεμ[είατ. Ίναπι 

αἱ [ατ[απι Γεταίατ, εκ [6 Παρεριί; πα γετο {μπι οοδαίαΓ 
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γὼρ ἀναφέρεσθαυ παρ ἑαυτῆς ἕξει, τὸ δὲ συνάγεσθαι καὶ 
σφἰγγεσθαυ διὰ τὸν ὑποδεχόμενον ἀέρα, καὶ ὅσῳ ὃ ἂν ἤ 

ψυχρότερος οὗτος, τοσοῦτον μᾶλλον πιλήσευ τε καὶ συνάξευ 

τὴν ἀναφερομένην ὁμίχλην. ὅταν οὖν ὁ ἄἲρ μήτε θερμαίνῃ 
ἐναργώς μήτε ψυκταλίδα ἔχη τοιαύτην, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐν 

αὐτῷ διαμένειν τὴν ὑψωθεῖσαν ὀμίχλην οἵαπερ ἦν ἐξ ἆρ- 

χῆς καὶ 7ἰγνεσθαι λευκὸν μὲν ακριβώς ἐξ αὐτῆς νέφος, 

ἐπειδὼν ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς αὐγῆς κινηθῆ. µμεταξὺ δὲ λευκοῦ 

τε καὶ µέλανος, ὅταν μὴ τελέως αὐτὴν ὃ ἥλιος καταλάμπῃη. 

μὴ τοίνυν θαύμαζε διὰ τὶ τὰ σώματα τῶν ζώων ὁμοίαν 
ἴσχει ποτὲ τοιᾷδε καταστάσει τὴν ἓν αὐτοῖς διάθεσιν, ἀλλὰ 

πείθου λέγοντος /πποκράτους, νύτοι βαρυήκοου αἀχλυώδεις, 

καρηβαρικοὶ, νωθροὶ, διαλυτικοί. διηγεῖται γὰρ ἓν τῷ λόγῳ 
τῷδε τῷ παθήματα τοῦ σώματος, ἃ πάσχει μὲν ἓν ταῖς νο-- 

τίοις κατασεάσεσιν, ὥστε ὥσπερ τὸ βαρυήκοου καὶ διαλυτι- 

κοὶ καὶ νωθροὶ κατὰ τῶν ὑπὸ τοῦ νύτου γινομένων ἐν 

τοῖς ἡμετέροις σώμασιν είρηται, προδήλως οὕτως ἡγεῖσθαυ 

ἔππι οοπβχιηραίασ, οὗ αοοϊριοπίεπι αὔτοπα, (αἱ απο [τρί- 

ἀϊοι Γαεγ]ΐ, 9ο πηᾶβίδ περαίαπα απαα [ανασα (οτίας πα 

ἀεπ[αριξ μη οοδεί. Όπατο αμάν αἲτ πεφιε ενΙάεηίεν 

σα]ε[αεῖαῖ πει ἰα]ειη τε[}1σογαἴ{οπεπα Ἰαῦθαξ, πεοε[ε 

ο[ί αἱ 1π εο ἴα[ῖδ Ρεχπαπεαί Γαγίαπι Ἰαΐα περα]α, αιιαῖ5 

αὐ ΠπιΠοῖεγαί, Παΐααο αἰρα ο π1άεπι εχαοίο εκ ἑα Ἰηβς, τρ 

α [οἱ [ρ]επάοτο ππονθαίσ; Ἰπεᾷῖα νετο 1ΠίεΓ αἶραπι εἰ 

πΊσταπι, αΡὶ ἨΟΠ Ῥεχ[εοίο οαπι [οἱ 1] πππανοτ1!, Νοιϊ 

Ἱαηαε ἀεπιϊγανϊ ος απΙιΠαΏ ΠΠ «ΟΓΡΟΤΥα ΒΠΙΙΙ6ΕΠΙ Πιο βα-- 

(πῖ [οταπ ία 1π [ο 4ΠροΠΙΙοπεπι, απῖα Ροῦῖις Πιρροοναίὶ 

βάεπι αἆμιρε ἀῑσομίι: απ[ϊτι απ Περείπάιπεπι, ν][ας 

οα]σίπεπι, οαρ]ῖς στανιἰαίοπα, ἴοΓΡΟΤεΙΙ ας τε[ο]αΙοπεπι 

εχοϊἰαπί. Ἠκρ]ϊσαί εμῖπι Ἰοο [εχία οοτροτίδ Ῥραϊμεπιαία, 

ᾳπαα ἵπ αυ [γ]ηῖς Παῖρας ραίαν. Όματε αἱ ας Ἰε- 

Βείμάϊπαπα οοµο]ίαηίες, {ογρογεπι ασ τε[ο]Π{Ιοπείῃ, ἆο Ἠῖς 

Ύααο αἲΌ απ[ίγο 1Ἰπ πο[νϊ Παπί οογρογ]Ρα5 ἀἰσαπΙΥ πιᾶ-- 

ηΙ[ε[ίιο, ία οχἰβίπιαγο οροτἰεί εἰ οαΠΙρίπο[ατι ἀἰσίαι ε[Το 
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χρὴ καὶ τὸ ἀχλυώδες λελέχθαυ τῆς ἐν ἡμῖν ἀθροιζομένης 

ἀχλύος ὃν αὐτὸν δηλωτικὸν ὂν, οὐ τοῦ περιέχοντος. 

/ 

Μ. 
ον ] ϱω σ 3 ω / ’ ε 

Π1ρωὶ μὲν τοῦ ἤρος ἕν τῆς πρὀσθεν παταστάσιος ὑπεναν- 
τέης καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοισιν ἐγένοντο καῦσοι, 

ο] ς , ῃ 2 -- Αη 31Ἠ ς ος / 
καὶ τουτέοισι πάνυ εὐσταθεῖᾳ, καὶ ὀλίγοις ἡμορῥάγησαν, 

39» 3 

οὐδ απέθνησκον ἐκ τουτέων. 

- ῃ 3 ῃ ε / , , 
Ότι μὲν ὀλιγοχρονιος 3 βόρειος καταστασις ἐγίνετο 

πρωὺὶ τοῦ ἤρος εὔδηλόν ἐστιν ἐκ τοῦ τὴν ὕλην κρᾶσιν προ- 

ειρῆσθαι πρὸς αὐτοῦ νότιον, οὐκ ἂν οὕτως εἰπύντος, εἰ ἐπὶ 

πολλὼς [15] μέρας ἔπνευσεν ὁ βορῥᾶς. ὅμως δὲ καὶ πρὸς 
ὀλίγας ἡμέρας γινομένου βορείου τοῦ περιέχοντοο» καυσωδη 
τινὰ νοσήματα συνέπεσεν ὀλίγοις, ἐπιεικῇ πάνυ καὶ τα- 

χέως καθιστάµενα. φησὶ γὰρ καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθεῖς. 
γράφουσυ ὃ' ἔνιοι πάνυ εὐσταθῆ, τινὲς δὲ εὐσταθέα, κατὰ 

. 3 ᾽ ” 3 3, ” ’ Δ 381 -α 

τὴν {ωνικὴν γλὠτταν, ἐν ἴσω τῷ µέτρῳ καὶ οὐδὲν ὀλέθριον 

ααοά αοεγναίΐαπῃ 1π ποδίθ ο ἁρ[απι, ΠΟΠ αγ] Ἰηάϊοαί σᾶ- 

ἩβΙπεπα. 
. 

Χ. 

Απιε νε αμίάεπι επ [μμετιοτὶ [αι [μῤοοπίταγίο εἰ αφιῖ- 

Ἰοπίο ῥγουεάεπίε γμαιμεῖς [εῦγες ατἆεπίες οδοτίαε [ιο 

Πΐσφμε ῬγοΥ[ως ὄεπε ππογαίαε, αἴφμε Ραιοῖς [απβιῖς ετι- 

Ρΐε, πεμε εα Πῖς μἰὶ ἱπεεγὶδαπε, 

Θίαίππι αηιἱ]οπήαπι απίε γεγ Ῥαμοῖ ααϊάσπα ΤΟΠΙΡΟΣΙ6 

Γα11Τε Πο ι]άο οοπ/{ίαί, ααοά {οΐμπα {επιρεγαπιεηίΙπι αἳ 1ρ[ο 

Ρτίης α[γίπαπι γοσαίαπι Πἱ, αμῖ πο ία Ιοᾳμμίας εΠεῖ, 

{ ππυ]ίος ἀῑες αηιῖ]ο [ρίτα[εί. Αἰίαπεη απαπι αἲς Ῥαυοίς 

ἀἴερας {α1Γεί αφαΠ]ομ]α5, Ρραιοῖ αοοϊἀεταπί ατἀεηίες πιογβί, 

αἀπιοᾶ μπι πες, αιήᾳπε ἀετεροπίε οοπ{ετομί. ΑΙ επῖπι: 

αἴφμε Πὶς αἀπιοάμπι δεπε πιοταϊι. Φδοτϊραπί ααἴεπι ΠοΠ- 

πι], πάνυ εὐσταθῆ, ο]άἆαπι Υετο εὐσταθέα Ἰοηπῖοα Ἡπραα, 

βε(ιια]ῖ πιοάο, π]]]αε ρεγίοι]ο[απα Παρεπία, ΕΒιαείοτεα 
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ἔχοντα. καὶ μέντοι καὶ ὀλίγοις αἱμοθῥαγῆσαί φησιν, ὕπερ 
ἦν ἴδιον τῶν σφοδρῶν καύσων, ὥσπερ καὶ τὸ παραληρεῖν . 

καὶ τὸ ἀποθνήσκειν, ἅπερ οὐδ' αὐτοῖς τοῖς τότε γενομένοις 

συνέπεσεν, ἀλλὰ μετριώτατοί τὲ καὶ ὀλιγίστοις ἐγένοντο, τοῦ 
σφοδροῦ καὶ ὥς ἂν εἴποι τις γνησίου καύσου τὴν γένναν 
ἐπὶ τῇ ξανθῇ χολῇ λαμβάνοντος, ἣν δὴ καὶ ὠχρὰν χολὴν 

ὀνομάξουσυ. ταύτην ὃ, ὡς ἐδείκνυμεν, ἐν τῇ προκειµένή κα- 

παστάσευ μόνον κατὰ τὸ προγεγονὸς θέρος ἔσχον 'οἳ φύσευ 
χολώδεις οὐ πολλὴν, οὖκ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ διὰ τὸ 
τὴν εἰρημένην κατάστασιν ὑγρὼν οὖσαν, ἔτι καὶ μᾶλλον 

ἀχλυώδη τε καὶ ὁμιχλώδη γἰνεσθαι. εἰκύτως οὖν ὀλίγοις τὰ 
συνέπεσεν ὁ καῦσος, οἳ πάνυ γολώδεις ἦσαν, καὶ τούτοις οὐκ 

ἀκριβὴς οὐδὲ σφοδρὸς, ἀλλ ἐπιεικὴς καὶ λυθῆναι ῥᾳδίως. 

οἷς ὃ οὖν συνέβη, διὼ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐγένετο. προηγεῖ- 

ταυ μὲν δὴ τὸ Φέρος τοῦ φθινοπώρου κατὰ φύσιν ἔχον. 
ἄρχεται γὰρ ὁ “Ιπποκράτης τῆς τῶν καταστάσεων δηγήσεως, 

ὅταν πρὠτον εἰ τὸ παρὰ φύσιν ἐκτραπῇ τὸ περιέχον 

Α 

οίαπι Ρραποῖς [αηραῖπεπι εταρ][Πε Ρτοπιποϊαναΐ, αποᾷ {ε- 

τί αγζθΠΗΙΗΙΑ να]μεπιοπίπηι ενα ῥρτορσίαπα, απεπιαά-- 

αποᾶμπι οἴίαπη 4ε]ίνατο οἳ πιοχὶ 11ο Ἠθηο 1 ἴαπο οβοχ!15. 

Γαοσσ[εταπΕ, Γεά {ερτες ἴππι πιοσνα μπας ἔππι Ῥαιοί[- 

Ππιῖς ανεπετα, νε]μοιπεπ!Ηῖ αεί, αἱ ααἱδααπι ἀῑκετῖί, Ιεσι]-- 

τη ἀγάοεπίς {εῦτε α ανα Ρίο, Ύπαπῃ οἳ ρα] άαια Ῥΐ]επι 

ποπη]παηξ, οτίπι [απεπίε, Ἠαπο απίεπι, παπί οβεπάπιας, 

1 ῬΡτοροΠίο Παία [αρεγοςί αε[αίε [οιαπ Παβεραπί ααἲ 

Ὠδίυτα εταπί Ῥ1]Ιο[ί, Πο πππ]ίαπι, ποπ 1Π εο αιιοά [εαιέ- 

Ὀαΐασγ ΤΕΠΙΡΟΓ6. ααοά ἀῑοίας Παῖας Παπιάας ε[ζεί, αἴᾳπα 

εἰἰαπιΠπι Παρί ἴμπα οα]σιποίαςδ, απ ππρί]ο[αδ,  ὁπτα 

Πίαααπε Ρραποῖ οοπ!]σιί {ερτῖ αγάεπς, ααὶ Ῥετπαπι ΒΡΙΠο 

ε[[οπε, Ἰιΐσᾳια πο εχααϊβία πεις γεµεπιεης, Γεὰ Ιεπῖς᾽ 

4ο [οἰαία {αοῖ]1δ, Ομῖρις Ιίαφιε οΡροτία ε[, 15 εαπι ο 

σαπίαπα αοοϊὀ1ε; Ρταεσε[[εταί επἶπα ααίαπαπαπα αεβας [εοι-- 

ἆάπι παϊπταπι οοπβαία. Ἐχοτάϊτας επῖπι Παίπαπι επαϊ- 

γαιϊοποπα Πἱρροεναίος, αβί Ρυίππαπι αἲν ἵπ ουν αι Ρτας- 

ἴεν παίμταπι ε[ι Παΐίαπι οοπγειίας εΠ, Αἲ ἵπ παϊατα[ι 
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ἀναγκαῖον ὃ ἦν ἐν τῷ κατὰ φύσιν θέρει τοῖς πάνυ λολαςς 
δεσιν ἠθροῖσθαι πλέονα τὸν χυμὸν τοῦτον. ἐφεξῆς οὖν ἡᾗ 

γενοµένη κατάστασις ἐν ἅπαντι τῷ χειμῶνι µέχρι τοῦ ἤρος, 
οὔτ ηὔξησέ τι τὸν χυμὸν τοῦτον" οὐ γὰρ ἦν Θερμὴ σφο- 
ὁρῶς καὶ Σηρὼ καθάώπερ τὸ θΘέρος οὔτ ἐμείωσέ τι" τὸ 
γὰρ οὐχ ἱκανώῶς ψυχρὰ, καθάπερ ὁ κατὰ φίσιν ἔχων χει- 
μὼν, ἀλλ οὐδὲ (369) διεφόρησεν, οὐ γὰρ ἦν ἀκριβὼς ξηρά. 
λείπεται τοίνυν αὐτὸν διαφυλαχθῆναι προσλαβόντα τὴν οἷον 

ἀχλυώδη τε καὶ ὁμιχλώδη, διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ὀλίγην 

ὑγρότη-ἄ τε καὶ Θερμότητα συντραφεῖσαν αιμῖδι πρωὶ δὲ 
ποῦ ἦρος ἐξαίφνης ἀήθως γἐνομένου τοῦ βορῥᾶ, πρὸς τὸ 

βάθος τοῦ σώματος ὠθουμένων ὑπ αὐτοῦ τῶν χυμών, ὁ 

Λεπτότατος πρὠτος ἐθῥύευ καὶ οὕτως εἰργάσατο τὸν καῦσον, 
οὐ γὰρ ἐν ος ἔτυχε µορἰοις αἀθροιζόµενος τοῦ σώματος ὁ 
χυμὸς οὗτος ἐργάξεται ίσο», αλλα περί τὲ τὴν τοι 

καὶ ταύτης μάλιστα τὸ στόµα καὶ τοῦ ἥπατος τὸ σιμὰ καὶ 
ὁμοίως οὐχ ἡμοβῥάγει, Ίἴδιον εἴπερ τι ἄλλο τῶν ἀκριβῶν 

ηεβαίε ΠΙιΡΠΟΡΕΤΥΕ Ῥ1]ο[β Ἠππο Ἠπιοχεπι οορίοΠοΟΓεΠΗ αοετ- 
νατὶ περείῖε εταῖ. Οπί 1ρίίας Παϊως [αοοεβιί ρει ἰοίαπα 

Ἠεπιεπι αἆ Υεγ πδᾳπε, ὨΠΙΙ] Ἠαπο Ἠπππογοπῃ ααχ1ί: ΠΟΠ 

επῖπι νεμεπιεπίει εταί οα]]άμς, πεφιε [σος αἱ αε[ία8; πθιθ 

εἴίαπα Ἱπιππ]ιπαϊξ: ΠΟΠ επῖπι [αἱ εταί ΓΓισιάας αἱ Ἠϊοιης, 

ααε [οεππάυπα παϊπταπι ε[ε; ἴπιο πεφιιε ἀ[ου[, Ἠο. 6ΠΙπη 

εταῖ εκαι]βίε Πσοιδ, Ἠε[ίαί 1βιίας Ἠππο ἨΠΠποτεπι οοΙ- 

Γεγναίππι {α1{Γε, αοοερία νε]ιῖ απ οπΗρίποία ἵππι περι- 

Ίο[α {οτπηα, Ῥτορίες πιοάῖσαπι αὐτῖς ἴαπι Ἠμπηάτίαίεσι ἔτι 

οαἱογεπι εχ]α]αἰ1οπῖ οοπημἰχίο, Ύεταπι απίοθ Ύεγ ο πι 

τερεπίο Ρταείἰε; οοπ/{αεἰαάἴπεπι ρεγβα[[εί αηπ]]ο, 1π οοἵ- 
Ῥοσίς Ρτοζαπάαπι ρτορυ]ῇς αἳὐ {ρ[ο Παπιογίρας {επιί[ίποις 

Ῥτίπιως Ππεραί, αἴᾳαο Ίἴα Γεβτεπι αχἀεηίεπι Γεοῖ!, Ίοη 1Π 

ααἱβηκνῖ οοχροτῖ ραγΗρας αοεγναἰις Ἰΐο Ἠμπιος Γεβτεπι 

ατἀεπίεπι Ῥτοουχεαί, Ὑεταπι οἰῖαπι οἶτοα Υεπἰγίοι]πι εἰ 

πιαχίπιε 1ρΠας ογἰΠοίαπι Ππιαδᾳμθ Ἰεοοχὶς Ῥατίε: εοάεπι 

πιοᾷο εἴαπι ἨοἩ εγμπρεραί [αηραῖδ, Ῥτορτίαπι Πᾳαἰάεπι 

σΑΓΕΝΟ5 ΤΟΝ Ἁ ][ο Ι 



0 ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΗΕ ΠΙάΗ ΙΩΝ 4 
Εά. Οµατι. ΙΧ. [18. 49.Ί Εά. Βα[. Ῥ. (355.) 

καύσων ἐσιὶ τὸ δι αἱμοῤῥαγίας κρίνεσθαι. καλεῖ ὃ'- αἲ - 

µοθῥαγίαν ὁ Ἱπποκράτης ἄνευ τοῦ προσθεῖναι τὸ µέρος ἐξ 
οὗ κενοῦται τὸ αἷμα, τὰς ἐκ τῶν μυκτήρων ἀποτελουμένας. 

οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν ἀναστομοῦσθαί τὲ καὶ ἀναρῥήηγνυσθαι 

τὰς ἐνταῦθα φλέβας ὑπὸ «τοῦ αἵματος ἐπὶ τὸ µετέωρον ἄνα- 

φεροµένου διὰ τὴν θερµασίαν, ἐφ᾽ ἧς ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτὸ 
καὶ πνευματοῦσθαι καὶ τότε τὰς φλέβας ἀναστομοῦσθαί τε 
καὶ ἀναρῥήγνυσθαι, διὰ τὸ τοῦ πνεύματος πλῆθος, ὃ καὶ 

τοὺς ἀσκούς τὲ καὶ τοὺς πίθους ῥήγνυσιν ἀθροιζόμενον ἐν 

τῷ γλεύκει ξέοντι. τοῦτ οὖν τὸ σύμπτωμα τοῖς τύτε γενο- 
µένοις καύσοις οὐκ ἠκολούθησεν, οὖσέ γε µετρίοις, ὡς προεί- 

ρήταο. 

ια. 
[19] ᾽Απάρματα δὲ παρὰ τὰ ὠτα πολλοῖσιν ἑτερόθῥοπα 

ἦν καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τοῖσι πλείστοισιν, ἀπύροισιν ὀρθο- 

στάδην, ἔστι ὃ' οἷς καὶ σμικρὼ ἐπεθερμαίνοντο, κατέ- 

σβη πᾶσιν ἀσινέωςι οὐδ ἐξεπύησεν οὐδενὶὲ ὥσπερ τὰ ἐξ 

αἰπά οΠι εχᾳαΠΠίαγαια Γζερτίαπα αγάεπῆαπα Ῥετ Ἠαεπιοτγ]ῃα- 

σίας ]αάϊσακι,  ΔΡρρει]]αϊ αιἴεπι Ἰαεπιογτλορίαπι Ηιρροοστᾶ- 

ἰε8, Ποπ αάτία ππἆἀο [απραῖς εναοπεία ρατίεα, εαΠΠ φμ49 

Ῥες παγες Πί [αμριαϊηῖς εγαρίίοπεπα: Πλ] ααίεπι πῖγυπα εΠ 

{ ἴαπι αρετίαμίαχ παπα ταππραπίἁς αααε Πιο ἀποιπίισ γε- 

ηας, ἃ [8πραῖπε απ ἵπ Γαβ]πιο {εγίας οὗ οαοτεπι α 4πο 

αἳ ἸπΠείατ πεοεῇε εΠ, νεπαεφιε ἴππι αρειαπίασ ααπι 

ταπιραπίαχ οὗ [ριγΙίΗς οορίαπι, οπΙ εἰ αίτες εἰ ἀο]α αὶς- 

ταπρ]ξ, Ύαππ1 1π πΙη[ίο αοεγναϊαχγ. Ἠοο Ιίααιε [Υπιρίοπια 

Γερτες αγἀεπῖες «ομ[εφααίαπα ΠΟΠ ε[, ᾳααε [οἶ]οεί, αἱ ρταε- 

ἀῑείαπι ει, ε[επῖ πιοᾷεταίαθ. 

ΧΙ. 

ΠΜμεὶς αμίεπι οἶγεα αμγει ἐμδετεμία αἆ αἴεγαπι, 

Ρἱωγίπεϊς ειἴαπι αἆ µίγαγπφµε ῥγορεπάεδαπι, [εῦγε υαοιῖς 

εἰ γεεία [απείδμςς εἰ ποππμῖς ραιμ[ιερεγ ἰποαίε[εεδαε, 

οπιπίδιω επιϊποῖα [ιωιε, πεπιπίφμµε [μρριταγωπῖ φμεπιαά- 
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ἄλλων προφασίων. ἣν ὃ ὁ τρόπος αὐτέων χαῦνα, µε- 

γάλα, κεχυµένα, οὐ μετα φλεγμονῆς ἀνώδυνα, πᾶσιν ἀσή- 
µως ἠφανίσθδη. 

Τὼ εἰρημένα πάντα διὰ τὴν πλεονεξίαν ἐγένετό τῆς 
αχλυώδους οὐσίας, 1φ ἧς τὰ μὲν ἅμα τῷ φλέγματι πέφυκε 
γίγνεσθαι, τὰ δὲ ἅμα τῇ ξανθῇ χολῆ, τὰ ἐρυσιπελατώδη. 

ὕταν ὃ ἅμα τῷ αἵματι, τὸ φλεγμονώδη. καθίσταται δὲ 

ἅπαντα ῥᾳδίως, διαφορουµένης τῆς τοιαύτης οὐσίας ἑτοί- 

µως. ἐέμπαλιν ὃ αὐτῆς ὕσα διὰ παχὺν καὶ γλίσχρον γ{- 

γεται χυμὸν, δυσδιαφὀρητα δεινώς ὑπάρχει. τὰ δ ἐν τῇ 
περοκειµένη  καταστάᾶσει Ίεγενημένα χαῦνά τε Ἠν, τουτέστε 

µαλακὰ καὶ ὑπείκοντα τοῖς δακτύλοις καὶ κατὼ τὴν ἐπίθροι- 

ἴσιν αὐιῶν βοθρούμενα καὶ μετὰ φλεγμονῆς, ὅπερ ἐστιν οὐ 

μετὰ «φλογώσέεως, ἀνώδυνά τὲ διὰ τὸ µηδέτερον αὐτοῖς 

συνεῖναι τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαδομένων ' ἔστι δὲ ταῦτα τᾶσις 

τῶν σωμάτων καὶ δυσκρασία σφοδρά. τάσις μὲν οὖν γίνε- 

πιοάμπι εα οµαε αἲῖς επ οαµ[α οδὐοτία [ων Ἐογμπι 

αμέεπα Ίχαεο εγαὶ Γογππα, ἰααα εΓαπὲ, Ἰπαβηα, Πω[α, εἷ- 

εγα ἱπ[ατπππαίοπεπα, «ἀοίογις ετρετιία, οπππῖθι5 αὐτφιε 

Ίσμίς ευαπκεγιµήΘ. 

Όπαε ρτοπιποϊαία Γαπῖ οπιπ]α ερατπιαία οὗ Γαρβαπεῖαε 

γεάμπάαηίΙαπα αεο]ὀεταπί, α θὖα αῑα απἶάεπι οὖπι ρΠαἲία 

βἱδηῖ οοπ/[αενεταηῖ, απα]ία ΡΗἱερπιαίοάεα, α[ῖα α ανα Ρί]6, 

μὲ εγΠρε]αίοία,.  ἨὨεββιπῖ νεγο οπηία {οί]ε, αιποά {α]ῖφ 

ΓαῬ/[ιαπία Ρτοπιρίο ἀ[οααίαχ: ο οοπίταγΙο απίεπι ᾳµαθ εκ 

ετα[[ο Ἰεηίοφιε ἨΠππογε Ῥγουγοαπίαν ἁἰ[ιοι]ε αἰ [οι Παπίαν, 

μαο Ιπ ργαε[επ Παία εχ[Πεταπί, Ίαχο εταπῖ, Ίοο ε[ 

ππο]]]α, ἀῑσίφ οεδεπίία οἱ ᾳπαο 4 πῑπα Ρεδιπεγεηίαγ, οϱ.γα 

πηππεραπί εἲ [πε ΡΊΙΟΡΠΙΟΠΘ, Ίοο εΠ [πο Πασταίίοπε; 

εἰίαπι πε ἆο]οτε, αποά πειίταπη 1ρ[8 Ιπε[εί εκ 16 φπιαθ 

ἀοΐογες ῬατιαΏηί. Θυηῖ απίεπι Ἠ8εο ΟΟΓΡΟΤΗΠΙ {επ[Πο οἳ 

νεµεππεης 1Π{επηρεγῖες, Τεπ[ο Πί Ρτορίετ ογά[ος ]επίοσαιια 

Ἰάπιογες αΠεοίῖ ρατίῖρας Πία Ἰπιραοίο, πῖ τε[ο]νῖ εἶϊτα 

Ὀ ο. 
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ται διὼ τοὺς παχεῖς καὶ Ἰλίσχρους χυμοὺς ἐμφρασσομένους 

δυσλύτως τοῖς πάσχουσι μέρὲεσι δυσκρασία ὃ' ἰσχύρὰ, διὰ 

τὸ Θερμοὺς ἄγαν ἢ ψυχροὺς ὑπάρχειν αὐιοὺς, ὧστ εἰκύτως 

ὠνώδυνα τὼ Ἰαῦνα καὶ χωρὶς ἑλκώσεώς ἐστιν οἰδήματα, 

διότι δὲ τοιαῦτ ἦν καὶ ῥᾳδίως ἐλύετο, διὰ ταῦτ οὐκ ἔξε- 

πύήσεν, ὥσπερ τὰ ἐπ ἄλλαις προφάσεσιν. ὀνομάζει δὲ 

προφάσεις ὁ “πποκράτης : ἐνίοτὲ ' μὲν ὡς ἔθος ἐστὶ τοῖς 

πολλοῖς. ἐπὶ τῶν ψευδῶς λεγομένων αἰτίων φέρων τοὔνομα, 

πολλάήις δὲ τὰς φανερὼς αἰτίας οὕτως καλεῖ, καί ποτε καὶ 

πάσας τὰς ἁπλῶς, ἀλλὼ νῦν γὲ τὰς ἐπὶ ἄλλαις προφάσεονν 

ἐκπυήσεις ἰρημον ὅσας ἐδίδαξεν αὐτὸς. ἐν πυρετοῖς μμ. 

γας, ἐν οἷς μὲν ἠὈροισμένοι εἰσὶ χυμοὶ πολλοὶ παχεῖς καὶ 

ὠμοὶ, διὰ δὲ τὴν σφοδρότητα καὶ τὴν ὀξύτητα καὶ τὸ 

πλῆθος τῆς Θερμασίας τῆς πυρετώδους ἀναφέρονταυ πρὸς 

τὴν κεφαλὴν, εἶτ ἀποτιθἐμένης αὐτοὺς τῆς φύσεως εἰς τοὺς 

ἐπὶ τοῖς ὠσὶν ἀδένας αἳ καλούμέναι γίνονται παρωείδες. 

οὔτ'. οὖν τοιαύτη τις ἦν περιουσία χυμῶν εἰς τὴν νῦν γένο-- 
µένην Κατάσιασιν καὶ φθάσαντα διεφορήθη τὰ συστάντα 

περοίϊαπα πεφιασαηῖς ἸΙΠίοπρεχῖο ΥΟΙΟ ΥΕΠΕΠΙΕΠ5, αποά 

αἀπιοάαπαι σα]]άα απί {ωὶσιάα εχἰβαπί, Όπαχα πιεγῖῖο {π- 

πἹογος5 {απί ἀο]οτο νασιῖ, Ἰαπί εἴ 4ὔδοαε ᾿π]οεγαίϊοηςε. 

Οιοά απίοπι ε[[επί Πι]αδπιοάί {αοί]εαιε Γ[οἰνετοπίατ, Ῥτο- 

Ρίογεα ποπ αἆ [αρριαγαιίοπεπι ἀποία {ππί, πἳ 4παο εκ α]ς 

οµπίασ οαιῇς, νοσαί απίεπι προφάσεις οεεα[ίοπες νε] 

εαυ[ας Ηιρροουγαῖες, Τπ[ογά παπα απϊάετη, τε οου[αείαᾷο ο 

πια]115, ΠΟΠΙΟΠ ΙΠ σαι[ῖδ ᾳπας {α][ο ἀῑοππίατ, 1ΗΤετεπς, [ας- 

Ρία5 απίοια ππαπ][ε[ίας οαι[α Ίἴα νοοῖίαι; Ἱπίεγάαπα αο- 

ᾳπε εί Ππιρ]ϊοῖίου ΟΠ1Π65: αἲ Παπο ας εκ σας ογίαΒ 

Γαρρατα[ῖοπες ἀῑχιί, 4πας ἵπ {ερεῖρις Πεν Τρίο ἀοοιῖῖ, ἷπ 

φπίριις α[εγναίί Γαπῖ Ἰάπποχες πππΙΗ, οτα[Π, οτπάΙ, αῖ 

Ρνορίες οα]ογῖς {ερτῖϊ νελμεπιοπίίαπι, οε]είαίεια εἰ οο-- 

Ρίαια [αγαπά αἆ οαραί {ογίήχ} ἀεϊπᾶς αἆ απτίαπα ]απά- 

Ία6 908 παίπγα ἀεροπεπίε νοσαίαε Ρραχτο[ῖάες Ῥρτουτεαπίατ. 

Χοπ εταί [απο Ίου ἵπ Παία Ἠι]αςπιοάί ααάεάανα Ἠαπογπι 

τοάππζαπίῖα, εἳ απῖ Ιππιογε Ροβ α1γος οοπ{[ΠεραΠί, Ρτο- 

Ρίετ Παιπ]επίαπι Γαρβαπείαπι Παϊϊπι ἀῑφοι[α Γαπῖ.  Ῥαΐοι 



τη 

Να Γ44ΗΝΟΤ ΡΙΣ το ΤΗΟΜΝΗΜΙ 4. 5. 

Εά. ματ. ΤΝ. 198. 20.] Κά. Βα{. . (959.) 

παρὰ τοῖς ὠσὶν οἰδήματα, διὰ τὸ πνευματώδες τῆς οὐσίας. 
εὔδηλον οὖν ὅτι τὼ μὲν καυσώδη κατὼ 1ὴν ἀρχὴν τοῦ ἤρος 

ἐγένετο τῶν βορείων πνευσάνιων, αἱ ὃ εἰρημέναι παρωεί- 
ὃες ἐν τῷ λοιιῷ παντἰ. μξετριώταταυ ὃ) ἦσαν εἰκύτως δι 

ἃς εἶπον αἰτίας, ὥστε καὶ ὀρθοστάδην ὑπ αὐτῶν ἐνοχλεῖ- 

σθαι τοὺς ἀνθρώπους, ὅπερ ἐστὶ φέρειν αὐτας αλύπως [20] 
περιερχοµιένους καὶ πράσσοντας τὰ συνηῦη καὶ μὴ κατα - 

ναγκαξοµένους κλινήρεις γίνεσθαι, καθάπερ ἐν τοῖς σφοδρο- 
τέροις νοσήµασι, τά τὲ γὰρ ἄλλα καὶ οὐδ ἐπύρεσσον ἄξιο- 
λόγως, αλλ εἰ καὶ πούὐ τις ἐξ αὐτῶν ἐγένετο θερμότερος, 

ἐπὶ βραχὺ τοῦτ ἔπασχε, διὰ τὴν τοῦ πλεονάσοντος, ὡς εἴ- 
ρηται, χυμοῦ φύσιν, αἀξρώδους. τοῦ πλέονοφ ὄντου καὶ ψυ- 

χροῦ. 
β. 

. [ ο] -” ΄ [ή 3 ”“. 3 

γίνετο δὲ ταύτα μιειραμίοισι, νέοισιν, ακµαξζουσι καὶ του- 

τέων τοῖσι περὶ παλαίστραν καὶ γυμνάσια πλείστοισι, γυ- 

ναιξὶ ὃ ὀλίγησιν ἐγένετο. 

6γϱο {ερτες ααϊάσπι αγἀεπίες 1 νεγῖ ΡΥΙΠοΙρΙΠΙ Ρρογβαι- 

Ώδιας ααπΠ]οπ116 αΠοΙάΙ{Γε; παχταίας Υ6γο ρατοί]άας [οἱο Τ6- 

Ἰίᾳπο {επιροτθ, {[εά Ίπνε πποάεγα [ήπιας ρεγοίριεραπέιιτ 

ΟΡ «α5 (πας τεοεπ[αίπ]ας οαι[ας, Πα παί ᾖοπήπος τεο! 

Βαπίες αἳ 1ρῇς α[σετεπίητ, Ίου εβ αἱ θα Γογγεπί οἶίτα 

ππο]ε[ίῖαπι οραυι]απίες οἱἵ οοη[αοία ορειπίεςδ ΠΙΠΠΕΓΕ, 

πθηιο ϱπεπιαζιποάμπα 1 βνανιογρδ ππογρῖς ἀεοππαρεγα 

ηεοε[[ατίο ουσετεπίαν. ἴἵπ οείογῖ οπίπη πθφε Ἱπβσηίον 

{εμγιοϊίαβαπέ; πιο { απῖς οἰῖαπι οκ 15 ε[Γοεί οα]άϊίου, τὰ 

Ῥχενί ρα Περαίας Ῥτορίος τεάαάαη{15, αί ἀῑσοίαπα ο, Ἰ- 

πποχῖς Παίηταπα, αΙ αθγῖῃ5 πιαρίς πα {ρίάας εγαῖ. 

ΧΙ. 

ἄε Ίαεο οδογιεδαπεµγ αἀοίε[οεπεῖδις, ]ινεπίδις, αείαίε 

Πογεπεῖδις Ἅ{Πούµηπφµε γρἰμγιππίς φμῖ τι Ραἰαε[ία εἰ 

ΕΥγπιπα[ῖς επεγεεύαμιµγ, Ἱπι[ίεγιόμς νεγο γαμοῖε ουπέην- 

δΦεδαπι. 
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Εά. Οµαττ, ΙΧ. [20.] Εάν Ῥα[. Ύ. (959. 
Κοινὸν τοῦτο αἴτιον ἐπὶ πάντων τῶν ἀποσκημμάεων 

ἐπίστασθαι χρὴ λελεγμένον ὑπ αὐτοῦ ὃν ἄλλων, ὡς οἱ μὲν 

Θερμότερου τῶν χυμῶν εἰς τὰ µειέωρα τοῦ σώματος ἅπο- 
σκήπτουσιν, οἱ δὲ ψυχρότερου κάτω. ἐπεὶ τοίνυν ὃ πλεονάσας 
ἐν τῇ καταστάσεν χυμὸς ὑπόψυχρός τε καὶ αἐρώδης ἦν ἐν 

τῷ µεσῳ τὴν φύσιν παθεστὼς τῶν τ΄ ἄνω ῥᾳδίως φερομε- 

νων καὶ τῶν κάτω ῥεπόντων, διὰ τοῦιο µόνοις τοῖς Θερμο- 

τέροις τὴν κρᾶσιν τ) διὰ τὴν ἡλικίαν ἢ διὰ τὸ ἐπιεήδευμα 

τὴν ὁρμὴν ἔσχε τὴν κεφαλήν. ᾖσμεν ὃ ὅτι τὰ µειράκια 
διὼ τὴν ἠλικίαν, οὐ διὰ τὸ ἐπιτήδευμα Ὀερμα, καθάπερ γὲ 
καὶ ἀκμάξοντες. οἳ δὲ περὶ παλαίστραν καὶ γυμνάσια δια-. 

τρίβοντες ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων. εἰκύτως γοῦν ὀλίγαις γυ- 
ναιξὶν ἐγένειο, ταῖς δηλονότυ νέαις τὲ καὶ φύσει δερμοτέραις 

καὶ μὴ πάνυ τι βίον ἀργὸν ἐξηκυίαις. 

Οαι[απι απο ϱοπΙΠΠεΠα 1 οπιη δα Παππογαπα ἆοοιι-- 

ῬιήΡις {[οῖτο οροτίἰεῖ, Ρτο]αίαπι α]α αΏ 1ρίο Ηϊρροοταία, 

οβ]Ιάϊοχε απάεπι Ίπ [αβ]πιΙογεθ οογροσῖδ Ρρατίεςδ ἀεοαπι- 

Ῥετε, {πιρίάϊΙογε γΥετο 1π 1Π{εΓΙΟΓ6. Οσία ἱριίατ τεά-- 

ἆαπθ Ἰοο ἴπ Παία Ἱππιογ ἴαπι {ρίάμ5 ἴππι αέτεις ε[[ζεῖ 

πιοζίαπιᾳαο οΡρπετεῖί παίηταπι ἰπππ εοχπι αααο [αχΓαπι 

{αοῖ1ε Γεγαπίασς ἴαπι ΘΟΓάπά αααε αἆ 1πΓεγαδ τεραπί ρατίες, 

Ρτορίετεα [016 ἰεπιρεταπιεπίο οαάἰοτίραδ νε αείαίε νε] 

νιίαο Ἰπβαἰπίο ἀπιρείαπι αἆ οαραί Ἠαρεραμί. ῥῬοίπιαθ αιι- 

επι αζο]εσοεηίες Ρτορίετ αείαίεπαη, 1ο ργορίες γαρ ἵι- 

ΒΠιμίαπα οα]άως ε[ε, αἱ οἱ αεἰαίο Ποτεπίες: ααὶ νετο 1Π 

Ρααε[ίγι ϱΥγπιπαβΊδαιιε γετ[απίαχ, οὗ. νἰίαε Ἱπβααία οα]ιάϊ 

εκΙΠαπῖί. ὁαπε βίας ραιοῖδ πμ]εγίρα9 οβοπεραυίας, ]ι- 

νεηῖριμς [οἶ]οεί εἰ παίατα οα]άΙοσῖρμθ αἰᾳαε Ἠῖ5 «ἴῑαε ΠΟΠ 

αἀπιοάμπι 1Π οἱιο ν]ίαπι ἀμκετυιηί, 



π 
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ΚάΙ ΤΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΤΤοΟ ΤΠΟΜΔΗΜΑ 4. ος 
"Ἐὰ, ματι, ΣΧ. [ορ. 94.1] Εά. Βα[. Ῥ. (350. 353.) 

4 ιγ. 
}Πολλοῖσε δὲ βῆχες ξηραὶ, ῥήσσουσο καὶ οὐδὲν ἀνάγουσε, καὶ 

φωναὶ βραγχώδεες οὐ μετὰ πολύ. 

Ξ ” 3 ’ ε] 8 

Τΐνες μὲν αἳ ξηραὶ βῆχές εἰσιν αὐτὸς ἐδήλωσεν ετων, 
5 3 , ΄ 

οὐδὲν ἀνάγουσι. ἍἸίνονται δ αὗται ποτὲ μὲν τραχύτητος 
{ ” ” ” 

µόνης τῶν κατὼ τὴν φάρυγγα καὶ λάρυγγα μορίων οὐδεμιας 
- ο η τά 3 

ἐν τῷ πγνεύµονι περιουσίας ἡγρῶν οἵσης. οὗτοι μὲν οὖν οὐ- 
᾿ ’ - 7 -”- ι) 3 - 

δὲν ἀναπτίουσε τῷ μηδ ὕλως ἔχειν τι περισσὸν αναγωγῆς 

τε καὶ κενώσεως δεόµενον. ἕτεραι δὲ βῆχες γίνονται ξηραὶ 
Δ -- 3 -- ’ 4. 29» 

δια δυσκρασίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, ἐφ ὧν ουδ 
» ο Γ [ 9 - ͵ . 3 3 ῃ 

αυτῶν ἐστί τι αναπτισθηναι δεὐμενογΥ, ἄλλαι ὃ αὐ γίνονταν 
1 « ” ῤ ” . ε] - , μὲν ὑγοῶν περιεχομένων αὐτοῖς ἐκκριθῆναι δεοµένων, [21] 

αλλ οὐκ ἐκκρί ὕτα δια διττὴν αἰτίαν, ἡἢ τῷ γλίσχρα Ἱ κ ἐκκρίνεται ταῦτα δια διττην αἰτίαν, Ἰ τῷ γλίσχρ 
» τ ῃ -- - Δ 

τ εἶναι καὶ παχέα καὶ δυσαπολύτως ἐμπεπλασύαι τοῖς κατα 
᾿ [ή “/ Ν -” 3 ; 

τὸν πνεµονα βρόγχοις, ὅπερ ἐπὶ τῶν απτυ- (595653) στων 
) - Δ ’ 

ο)ομαζομένων γίνεται πλευριτίδων, ἢ τῷ τὸ καταφεροµενον 

Χπῃ. 

ΡΙιγ πεις ἔμ[}ες αγίᾶαε πϊ]ῖίσμε α εμ[ῃοπεῖδας εἀιιεεδαί 

αἴφιμε νοςες ποπ Ἰηµ]ο ρο[ὲ γαμεε[εεδαπι. 

Οπασπαπι {πι[ες αγίάαο ΠΗί, Ἱ]ς 1ρ[ο νετρῖς τος: 
πΙμί]αιε α ἴα[πεπεῖρας εἀασεραίμγ. Ἠαρ απ[επι εχοϊ[αη-- 

ασ πιεγάυπη φαῑάεπι ο [οἶαπα Ρατ πα ἴαπι Γαπούαπα ἴσι 

Ρυαγῖς α[ρετῖίαίεπι, πι]]α Ρρι]πιοπί Ἱπουπιρεπίο ἨΠΙΟΓΗΗ 

τεάμπάαηία,  Αίπε Πά πμ] απσηπαπα κρητη Ε, απο 

πμ] [αρεγνασαπουπη Ἠαρεαπί, φποὰ ἔππι εάπο[ίοηοπι ἔππι 

γβοιιαΠοπεπι εχροΠι]εί, Αίας νοτο [ος Πιπέ ο8 Ἰπίεπι- 

Ρετίεπα [ρἰταβίαπι ογραποτήσα, ἵπ φπἴρας πΙμΤ] ααϊο παπά 

ε[ι αποᾶ εχριῖ ἀε[άετεί. Α]ας τιγ[ας Παπ οοπἰςπ(15 ἴπ 

1ρ[ς Ἰπποχίβις Γι εχοτοἰίοπεια ἀεβάοταπίραςε, [εά Ἠΐ 

δεπιῖμαπι οἳ «οαι[απ, απἲ φυοᾷ οἱ ]επί εἰ ετα[α Επί οί 
τα Ῥτοπο] Ῥι]πιοπίς Ἱπιραοιῖ, πὲ νὶκ ἀΠο]νῖ απεαῖ, 

αποά ἵπ αρίγβή ποηῖπαιἶ ρ]ειισγ] ρα ΒΙ, 4 ε[ι [ραίο να- 

ουδ, αμ αμοά Ἠππιος αἱ ἃ εαρίίο ἀε[ετίαχ οομββεπ!]5 



1ΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΙΝ 4 56 
Ρά. Όματε, ΤΧ. [ο] Γά. Ρα[. γ. (1531) 
ὑγρὸν απὸ τῆς κἐφαλῆς λεπτὸν εἶναι κατὰ τὴν σύστασιν, 

οἷόν περ τὸ ὕδωρ. φθάνει γὰρ τὸ τοιοῦτον ἐν τῷ καταφε- 
ρέσθαι διά τε τοῦ λάρυγγος καὶ τῆς τραχείας αρτηρίας ἓν 
τῷ πνεύµονυ χεῖσθαυ πρὶν ὑπὸ τοῦ κατὰ τὰς βῆχας ἀνε- 
νεχθῆναι πνεύματος, ὅπερ καὶ τὀτὲ τοῖς Θασίοις ἔοικεν εἷ- 

ναι, πεπληρωµένης μὲν ὑπὸ τῆς νοτίου καταστάσεως τῆς 

κεφαλῆς αὐτῶν, ἐπιπεμπούσης δὲ ῥεῦμα τοῖς κατὰ θώρακα 
πᾶσι χωρίοις. ὅτι δὲ τοιαύτη ἦν ἡ βὴξ μαρτυρεῖ καὶ τὸ 
συνεδρεῦον αὐτῇ σύμπτωμα. βραγχώδεις γὰρ, φησὶν, οὕτω 
βήσσοντες ἐγένοντο, διαβρεχομένων δηλονότι τῶν ὀργάνων 

τῶν φωνητικών πρὸς τῆς καταφεροµένης ὑγρότητος, «ὡς ἓν 

τοῖς περὶ Φφωνῆς ἐπιδέδειχταυ. 

ιδ’. 

Τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον φλεγμοναὶ µετ ὀδύνης εἰς ὄρχιν 
ἑτερόῤθῥοπον, τοῖσι ὃ ἐς ἀμφοτέρους. 

αηυαθ Ίπῃατ Πί ἴεπαῖ Τα επῖπί «πμ Ρε ραίίατ εί 

Ἀ{ρεταπι ατίετίαπι ἀε[είαςτ, ῥρτῖπθ 1π Ῥπ]πιοπες {απά]- 

{αγ οπᾶπι ἃ [ρϊτιία Ῥετ {πες Γατ[απι {εταίασ, ααοά ἵαπι 

Τλα([ιῖφ αοοϊἁ][Πε νἰἀείασ, τερ]είο απἶάσπι αἲ αιιβγίπο Παία 

εοτιπι οαρῖίε, [εᾷ οπιπῖρας {μοταοῖς τερίοηῖρας ἀε[ῄασίο-- 

ἨΘΏ ΙΠΠΠΙ{{επίθ,. Όποά αιίεπι ἰα]ῖ ε[οί τα/[ῇς τε[ιαίαν εἰ 

αιοά {ρ[ α[ιάεί [Ὑπιρίοπια, Ἠαποῖ Παπίάεπι, Ἱπαίε, ία 

{α[Ποπίος Περαπε, Ἠππιθοίας [οἶ]]οεί νοσα]δι ογσαπίς αἩ 

εο απῖ ἀεοτί[απι {ετεραίαχ Ἠππιογε, πὶ 1π οοπιπιεπίατ5 ἄθ 

νοοε ἀεπιοπβγείαπι ε{ὲ, 

ΧΙΥ, 

Οιάὐιάαππ νετο εἰ Ἱπμίίο Ρο[ὲ Γεπιρογε ἴπ[απηπιαίοπιε οι 

ἀοΐογε ἵπ αἰιεγιμπα 1ε[ίεπι τερ[εγάπῖ, φμϊδιισάαπι εἰίαπι πι 

μΙγατπ µε, 



ΚάΙ ΓΤ4 1ΗΝΟΣ ΤΙΣ ΤΟ ΤΠΟΙΠΝΗΜΑ 4. μή 

Εὰ, Έναν. ΙΧ. [5] Εὰ, Ῥα[. Υ. (459. 
Τοῦ πο αθνκεορ ἐκ τῆς κεφαλῆο εἰς τὸν πνεύμονα 

µέρος τι κατὼ τὴν ποινωνίαν τῶν ὀργάνων εἰς τοὺς ὄρχεις 
ἀφίκετο. Ἀλέλέκται ὃ αὐτῷ περὶ τῆς κοινωνίας τῶν γέννητι- 

κὠν µορίων πρὸς τὰ κατὰ θώρακα δὲ ἑτέρων γραμμάτων. 
ἀλλὰ τοῦτό γε τὸ κατασκῆψαν εἰς τοὺς ὄρχεις κακοηθέστε- 
ϱον ἦν ἤδη, οὐκέθ' ὁμόῖον τῷ ἐξ ἀρχῆς, ὡς ἂν ἐν χρόνῳ 
πλείονε διασεσηπὸς ἐν τοῖς κατὰ πνεύμονα χωρίοις. εἰκό-- 
τως τοιγαροῦν αἱ κατα τοὺς ὄρχεις φλεγμοναὶ µετ ὀδύνης 

ἐγίνοντο καὶ οὐχ ὥσπερ αἳ παρωτίδες ἀνώδυνοι. τοῦ δὃ 
του τὸν ἕτερον ὄρχιν ἢ ἀμφοτέρους δέξασθαι τὴν περιου- 

σίαν τῶν ὑγρῶν αἴτιον ἦν τὸ ποσόν. ἓν αὐτοῖς γὰρ ὀλίγον 
ἀφίκετο, κατὰ τὸν ἕτερον ὄρχιν ἐστηρίζετο' ος δὲ πλέον, 

κατ ἀμφοτέρους. 

’ εξ. 
1Πυρετοὶ τοῖσι μὲν, τοῖσι ὃ οὔ. 

Τοὺς πλεονάσαντας χυμοὺς ἔφαμεν οὔτε δερμοὺς 

Ρανς φμαθάαπι Πηπιοτί8 α οαρῖἰο 1π Ρι]πιοποπι ἀε]αρ[ 

εκ οΓραποταπα {οοιείαίο αἆ Τε[εν Ῥρειγεπῖ. ῬΏε ρατίῖιπι 

αυἴεπι σεπΙίααπι αᾱἆ ἴλμοτασεπι [ορϊείαίο ας 1π Ἠρτῖς 

οταοπεπι Τεο]ὲ Ἡϊρροογαίε». Φε ααοά 1π {ε[ῇος ἀεΙαρ[απι 

εΠ, Ίαπι πια]ση]α5 εγαῖ, πε(πε απαρ]ας Ῥτίπιο 111 βπι]]ο, 

αιοᾶ {ο]]οεί Ιοπσο Ίεπιροο 1π ῥριη]πιοπῖ τεριοπῖριας 

εοπιραἰτα][εί, ἆπατε 1ἴαμε ορπιο {ε[Ποπ]οτια Ῥ]]ερπιο- 

πο ουπι ἀο]οχίρας εταπῖ, πεφαο αἱ Ρατοίάες ἀοΐοτε να- 

οπαο. Οποά απίεπι νε] α]ίεν 1{ε[6 νε] πίετᾳαε τεαπάκ-- 

ἔἶαπι εχοερῖ[Πεῖ, Ἱμπιογαπι οπαπίας Ἱρίογαπι εταί οαπ{α, 

ααἶθας οπίπι Ραπουθ ρετνεπ][εί, Ίπ ἰεβο αἰίετο Πγπιαβᾶ- 

αχ, απΊρας οορίο[οτ, 1Π πίγοφιο. 

ΧΥ. 

Οἱδιεᾶαπι [εὔγες» αἰίς ππἰπίπιε οδοτιεδαμεµγ. 

Οι τοάαπάαταπ{ ἨμΠποχεθ, 605 Ἠθ(μθ Πιᾶρπορογο οα]]- 



58 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ {ΗΜΩΝ 4 

Ε. ΟΠατῖ, ΙΝ. [οι. 29. 1 Εὰ. Ῥαῇ, Υ. (453.) 
ἐσχυρῶς οὔτε ψυχροὺς ἄγαν εἶναι μειαξὺ ὁ) ἀμφοῖν τῇ 

φισει καὶ μέσους τῇ κράσει, ὥστε παρά τὲ τὰς ἡλικίας καὶ 

τὰς φυσικὼς κράσεις καὶ τὼ ἐπιτηδεύματα τῶν νοσούντων, τοῖς 

ιἐπὶ τὸ Θερμότερον ἔθῥεπε καὶ κατὼ τοῦτ ἐπύρεξαν, ἔνιου 

δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐφύλαξαν κρᾶσιν, οὐχ ἱκανὴν οὖσαν ἐγεῖ- 

αυ πυρετούς. 

ις. 

[ο] "Ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισε, 

Ν , - μή Ε] , - , 

Κατὰὸ πάντων ὧν εἶπεν ἐπιπεφώνηκε τοῦτο. προειρή- 
” ’ .) 3 » 

κει δὲ βῆχάς τε καὶ φωνὼς βραγχώδεις καὶ ἀποστάσεις εἰς 

ὄρχιν καὶ τισιν αὐτῶν καὶ πυρετού. ταῦτ οὖν φησι τὰ 

συμπτώματα τοῖς πλείστοις τῶν καμνόντων ἐπιπόνως συµ- 
.. 3 3 ’ 9 κκ « ν π 

βῆναι, τουτέσειν οὐκ εὐφόρως, οὐδ' ὥστε ῥᾳδίως ἀνέχεσθαι 
. Ε ͵ ” λ Δ , » ” ῃ 

περιιόντας ὀρθοσταδην, αλλά τους πλείστους αὐτῶν γενέσθαυ 
ς Ἀ ι -” .. - 

κλινήρεις, ὡς ἂν αξὶ καὶ μᾶλλον ἓν χρόνῳ προϊόντυ τῶν 
’ ’ 

ἠθροισμένων περιττωµατων δριμυτέρων τὲ καὶ κακοήθε- 
, ’ , 

στέρων γινομένων. αἱ γάρ του νότιου καταστάσεις χρονίζου- 

4ο8, πε(αθ αἀποάμπι {Πριάο ε[ε ἀῑπίπιαςδ, Γεὰ Ιπίετ 

μίτοδᾳυθο ἴμπι παίυτα ἴαπι ο... πηθάϊο5. Όισατα 

Ρτο αείαίἴθας, παϊυχαµ Ρας {επιρεταπιοπ(ῖ εἰ νἰίαο ἀπβῖίι-- 

ας αερτοίαπίῖαπα, αῖ φπϊάεπι αἆ οα[άΐῑας Ππεμπαταπί 

Ρτοϊπάεφαε εργιοιανετιπί, ποΠΏΙ αιποά α ΡγιποῖΙρίο 

Ἱαρεραπέ ἰ{οπιρεγαπεηπίαπι [εγνατιαπίν αποά {ερτεπι εχοῖ- 

ἴατο ποπ Γα{Ποετεῖ. . 

Χγ]. 

Ηαεε ἰαδοτίο[ε ρἰμτιπαὶς οδογία [ιω. 

Ῥο οπιπ]ραδ αὗαο Ῥτοπαποϊαν]ί Ἠοο κβεο]αιπαν]{, 

ΡιαοδΙικῖε αμίεπ {α[ες, νοςθς ταµσᾶς, εί ἵπ {ε[βεπι αὐ[οε[- 

Γι5 εἳ 6οταπι (αἱρηδάαπι {εμγες. Ἠαεο εΥΡο αἲί [γπιρίοπια- 

(ία Ρ]ατίπς αερτοίαπΗρα6 ]αβοτίο[α, Ίου εΠ οτα εαρ]ο- 

γίαπι αοοἰάᾖ[ε, πεφε τί χεοἰῖ Ιποεάεπίας {αοῖ]α Γα[ήπεγεμί, 

Γεὰ αἱ ἱρ[οταπι Ῥ]ατίπά ἀεουπιρετεηί, Ρρτορίεγοα αποά α[-- 

ἆμπο πιαρίδᾳαε Ῥτορτοία {εππροσίθ α[Πεγναία εχοχεπιεµία ἔυπι 
ο 
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σαι σηπεδόὀνας ἐργάζονται, καὶ μαλισόη. ὕταν ὧσιν ὑγραί. 

τῆς δὲ νῦν κατασιάσεως οὐ γενομένης ὑγρᾶς µέχρο πλεί- 
στου μὲν οὐδὲν ἀνιαρὸν ἔπασχον τὰ σώματα, τῷ χρόνῳ ὃ 
εἰς τὸ πάσχειν ἀφίκετο, καὶ τοιαῦτα συνέβη τισὶν αὐτῶν 
ὕστερον, οἷα κατ ἀρχὰς εὐθέως πᾶσιν ἦσαν, εἰ νύτιος κα- 
τάστασις ὑγρὰ ἐγένειο. 

ή. 

7ὰ δὲ ἄλλα, ὁκόσα κατ Ὀπερεῖον, ἀνόσως διῆγον. 

4ιχώς ἐσεὶν ἐν τοῖς αντιγράμμασιν εὗρεῖν τὴν κατ 
ἐητρεῖον φωνήν' ἐν τισὶ μὲν, ὡς είρηται νῦν, τῆς ἐσχάτης 

συλλαβῆς διὰ τοῦ ο γραφομένης, ἓν τισὶ δὲ διὰ τοῦ η 
σηµαινούσης, τῆς μὲν προτέρας γραφῆς τὰ κατὰ τὸ 
ἐητρεῖον πραττόµενα, τῆς δὲ δευτέρας γραφῆς τὸ κατὰ 

τὴν ἰατρικὴν ὕλην, ὡς του τῶν κατὰ τὸ ἰητρεον ἔρ- 

γον ἐπὶ τοῖς κάμνουσυ γινομένων ἔξω καθεστηκέναυ τοὺς 

Θασίους, ἢ τῶν καθ ὕλην τὴν ἰατρικὴν τα προξιρηµένα 

βογίογα ἴαπι πιαΙσπῖοτα Πετεπί, Αυτη ΠαυΙάεπι βΠα- 

της  ἀἴπάας ἀῑτοπε, ραϊτεάίπεπα Ἱπάποιηί, ο ΡΥαεΓετίῖπι 

αππα ἨαπίάΙ Γμεγίης,.  ΏμΙΠΙ νετο Παίαδ πιπο Ἠαπιῖ-- 

ἀάς πον εἴει, ἀῑαμίππιε φαϊάεί ΠΙΗ] πιο]ε[α ραίΙεραιι-- 

{ωχ οογροτα, {[εὰ Ιεπιροτο εΠεοίαπι εβ πί Ρραϊετεπίγ. 

Γαμα ᾳ«ποᾳαο Ποταπα ααϊρασάαπι ρο[ίεα αοοϊἀεραπί, ααα]ία 

Ρετ απ]ίπα Παϊϊπι εταπῖ οπιπίρας ΠΠ αι βχίπας Βαπιῖάας {αεί 

ΧΤΙΙ. 

Ὦε οεεγὶς οµαε ἴπ ο [είπα πιεᾶἰοὶ αἆ ολτυτρίαπι [ρες- 
ἴαπῖ, [πε πποτὀο ἀερεῦαπε. 

ΒΙ[ατῖαπι οκ κατ {ητρεον ἵπ εκεπιρ]ατίρας τερενί- 
ἴαχς ἵπ οιἠριδάαπα μί πυπο ἀῑοίπιη ες, [γ]αρα α]ίῖπια Ῥετ 

ο Γαπρία, ἵπ ποππι]]ῖς Ρος η, Πρηϊβεαπίε Ρρτῖοτε [οτίρίμτα 

44ο αἆ ομΙγιτρίαπα [ρεεῖαπί, ρο[εχίοτθ νετο 4μαε αἆ υπῖ- 

γεγίαπι ππεάΙοίπαπη αἰλπεπῖ, αἱ νε] α οἰ]τιδιοῖ ορεγίδιι5, 

αµαε ἵηπ αερτῖς Πεγί [οἱεμί, αρ πετεηῖ Τ Πα[α νε] αὐ 15 4ααε 
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πασχόντων τῶν κανόντων. καθ ἑκατέραν δὲ τήν τὲ Ύρα- 

σφὴν καὶ τὴν διάνοιαν φαίνεται τὸ μετρίως ἐνοχληῦῆναυ 

τοὺς ἀνθρώπουις ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ ἦρος, ὡς ἂν τῆς τὰς νύ- 

σους ἐργαξομένης αἰτίας οὐδέπω τι κακύηθες ἐχούσης, ὃ 
..” 3”, -- / προϊὀντος ἔσχε τοῦ χρόνου. 

ἐδν 

ΤΙρωὶ δὲ τοῦ θΘέρεος ἀρξαμένου καὶ διὰ θέρεος καὶ κατὰ 
τὸν χειμῶνα, πολλοὶ τῶν ἤδη πολὺν, χρόνον ὑποφθεερο- 
µένων φθινωδῶς κατεκλίθησαν, ἐπεὶ καὶ τοῖσιν ἔνδοια-- 

στῶς ἔχουσι πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τὀτὲ. 

[08] Οἷἳς ἔμπροσθεν εἶπον βήσσειν μὲν, ἀνάγειν δὲ 
οὐδὲν ἔν τῷ ἦρι, τούτους ἐν τῷ Θέρει φησὶ καὶ τῷ μετὰ 
θέρος χρόνῳ φθινώδεις γινέσθαε, συμφωνοῦν τι τοῦτο ἀεὶ 

τοῖς ὁρωμένοις διηγούµενος. ὅσα γὰρ απὸ κεφαλῆς ῥεύματα, 
βηχώδεις μὲν καὶ βραγχωδεις κατ ἀρχαὰς ἐργάξεται τοὺς 
ἀνθρώπους, ἐν δὲ τῷ χρόνῳ προϊόντι μὴ καθίσταται, ταῦτα 

{π ἴοία πιεάϊοῖπα Παπί αεστί Ῥταεᾶϊοία ραεπΗρας. Ἐκ 

ας πΐταααε {ἔαπι [οπρίητα παπι 1ητε]Πσεμίῖα πιοάεναίε 

νοχαίῖ {μ[Πο νἰάεπίας Ἡοπιπος «νετῖς ἴεπιρονο, σαπ[α ΠΠΟΥ-- 

Ῥος ε[Πείεμία ποπάαπι απ]ο(παπα αποά ππα]Ισαππα ε[[εί ἵα-- 

Ῥεηία, 1ά αποά Ῥτορτεία {επιροτῖς οὐ Ηπξ, 

ΧΥΙΠ. 

4ε υεγο απἲε ἱπερίεπέεπι αε[ξαεετῃ εἰ Ῥεγ αε[ίατεπι αίφιιο 

ἴπι Ἰτεππε εοτιπι Τιιλῖ φμῖ Ιοπ5δο Ί]απι ἴεπΠΡοΤε Γμδια- 

ὕε[εεδαπε, τ«αδίάί ἀεοιδιεγωπε, οφμµαπάοφιμίάεπαι ππι]εῖς 

εἰίαπα ἀμδιε [ε Ιαδεπεῖδις ἰαῦες ἐἔμῃο εοπ[ιγππαϊα εᾖ. 

Οιος [αργίας ἀῑχιί ἰαῇ]το ααἶάεπι, [εᾷ νογε απ] 

οἆμσετε, Ίο8 αε[βαίε αἲί αἴίηιε Ρο αε[ίαίεπι ἴεπιρογε {α-- 

Ῥϊάον εναβίε, τεπι Ῥετγρείιο Ἠ]5 αιιπε οοη[ρ]οϊαπίαν οοι-- 

ΓοΟΠΠΙ ΟΠΑΥΤΑΠΕ5 ΠΒΠΙ 4παο οαρ119 χΠοιπηαία ρε Πίτα {ι[- 

Ώνη οἱ ταποξ(Ιπεα Ποπαϊπίρας οοποϊϊαπί, ῥρταεσθάεπίε νετο 

ίΕΠΙΡΟΥΟ Ποπ οοπ/Ηἰαπί, Ίαεο αἱίογαπι ἰαδρῖς ἁππετεπῖαπι 
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ς ’ ΔΝ ” ’ ’ 3 

τὴν ἑτέραν διαφορὰν τῶν φθίσεων ἐργάδεταυ. δύο γὰρ αὐ- 

τῶν εἰσὶν αἳ µέγισται διαφοραὶ, µία μὲν ἐκ τῶν ἀπὸ τῆς 
κεφαλῆς ῥευμάτων συνισταμένη, ἑτέρα δὲ ἡ ἐκ τῶν κατ 

αὐτὸν τὸν πεύµονα παθῶν ὁρμωμένη, τοὐπίπαν μὲν ἐπὲ 

ταῖς τοῦ αἵματος πτύσεσι, μάλισθ ὅταν ἀγγεῖον ῥα}ῇ, πολλάκις 
δὲ καὶ ῥευματισθέντος τοῦ; σπλάγχνου, διά τινα ἄλλην αἰτίαν 
ἐκ μορίων ἑτέρων, οὐκ ἐκτών ἐκ τῆς κεφαλῆς. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τῷ 
Ὑ , 

ἡρι νοτἰῳ γινοµένω, τὸ θέρος εἰς βύρειον µετέπεσι κατά- 
” Ἀ .- ῃ ε ” ς Π 

στασιν, οὐκ ἂν ἐξηλεγχθησαν οἱ φδινωδῶς υποφῦειρὀμενον 
. ’ 3 ’ , 3 ΓΙ 3 3 Π . 3 η 

καὶ τελέως ἐγένοντο φὕινωδεις. ἐπεὶ ὃ οὐ μόνον οὐ µετέ- 
ε ’ ; 3 Ἡ ) ; 3 . σαι 

πεσὲν  νοτιος καταστασις ἐπὶ το βθρξιΟΝ, ἄλλα καὶ τὸ 
-- ” , 3 , 3 , Δ ” Δ - ὃν. 

πλειστον του ὣέρους ἐπινέφελον ἐγένετο, δια τοῦτο τα απὰ 

τῆς κεφαλῆς ῥεύματα παρέµενον, οἵ τ΄ ἓν τῷ ῥεύματι χυ- 

μοὶ πάντες καὶ μάλιστα κατὰ τὸν πνεύμονα διεσάπησαν, 
., 4 3 ’ 3 3 ω ΄ ’ 

ὥστε μηδὲν ἑλλείπειν εἰς ακριβους φθίσέως γένεσιν, 
. 

-ᾱ ς ͵ " τι 

Ἀ... 

υ ε) 

λα αι) 
, 

Ῥαγίαπε, Όσα παπιπο ΓΠΙΠΕ οἶαο ἀἱ[ογοπίαο πιαχίμιαο: 

ππα απϊἰάεπι οκ οαρῖῖς ἀε[ικιοηῖρα οοπ[αξ, αἰίεγα νεχο 

ᾳ1αε εκ 1ρβαςδ ρι]πιοπῖς α[οοίῖρις οτίαπα ἀπιοιξν Ρτογ[α8 

απ]άεπι ες οταεπ!15 Γρα[ῖ πιαχίπἹε(ιε ταρίο να[ε, [αερῖις 

νετο εἲ τΠοαπιαίε αΠεοίο ν][οεγε, οὗ αἶῖαπι φπαπάαπι εχ 

αλ ρανῆριις, Ποη εχ οαρίίο οαπ[απι. 9 1ἴαᾳιο εκ γεια 

«απ[ίχα αε[ίας ἀρία ἵπ Παίαπι αφα]οπίαπα ρεγηίαία Γα1[- 

Γεί, πο {αἱ [Ποπί ππαπΙ{εβα, ααὶ α.ἴαρε οἶαπι εχεἀεραπίατ, 

πεαπε αΡ[ο]αίε {αὈιι[Πεμί,  ΌὨπῖα Υετο ΠΟΠ [οἶαπα 1η απῖ- 

ΙἸοπῖππι αι ΥΊπας Παΐίας οοΠνΕεΤ{Η5 Ποπ εῇ, πιο εἰ Ρ]ατῖπια 

ρατς αε[ιαῖῖς περα]οία {μ1Ε, Ρτορίοτοα 4Ἡὰθ ΡρχοάΙεταπί α 

οαρῖίε τµεμπιαία Ῥεγπιαπ{εταπέ Ἠάπποχεδᾳιο εκ τλεμπαία 

ΟΠΠΠΕΒ, ασ Ριας[ετίῖπι 1Π Ῥα]πιοπο τα ραίταεταπί, πί αἆ 

Ώποεταε ἰαβῖ5 ρτοογεαίῖοποπι Ἠηἶμα] ἀεβοεγαί. 



θὸ ΓΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΝ 4 
Γά. Οµατι. ΙΧ. [25.] ΓΕὰ. Βα[. Ύ. (958. 8654.) 

οὔ’. 
"Ἔστι δ᾽ οἷσιν ἤρξατο πρώτον, τουτέοισιν ἐἔθῥεπεν ἡᾗ φύσις 

ἐπὶ τὸ φθινῶδες. 

Φθινώδεις ὀνομάζουσεν οἳ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν ὕσου 
καὶ φθινώδη νόσον, ἣν καὶ φθόην τινὲς ὀνομάξουσιν, ἐπι- 
τήδειοι παθεῖν. τοιοῦτοι δ ὑπάρχουσι φανερώτατον, ὅταν 
ὁ θωώραξ «στενὸς καὶ αβθαθὴς εἰς τοιοῦτον, ὡς τοὺς ὠμοπλά- 

τας ἐξέχειν ὀπίσω δίκην πτερύγων, ἐντεῦθεν δὲ καὶ πτὲ- 

θυγωδεις ὀνομάξουσι τοὺς τοιούτους. «ἀλλὰ καὶ ὕὅσου 

τὴν κεφαλὴν εὐπλήρωτοί τὲ εἰσι καὶ ῥεύματα πολλὰ τοῖς 

ἀναπνευστικοῖς μιορίοις ἐπιπέμπουσαν ἔχουδι καὶ οὗτοι 

φθινώδεις ῥᾷστα (3954). γίνονται. συνελθόντων ὃ εἰς 
ταυτὸν ἀμφοῖν, τῆς τὲ κατὰ τὸν Βώρα-κα διαπλάσεως καὶ. 

τῆς κατὼ τὴν κεφαλὴν ασθενείας, ἀκριβὼς αἳ τοιαῦται φύ- 

σεις φθινώδεις εἰσὶ κατ ἁἀμφοτέρας τῆς φύσεως τὰς αἰἲ- 

τίαο. καὶ γὰρ οἳ ἀπὸ τῆς κἐφαλῆς εἰς τὸν πνεύμονα ῥεύ- 
ματιζόμενου τῷ χρόνῳ φΏινώδεις γίνονταυ καὶ ἀναρῥήγνυ- 

τα πολλάκις αυτοῖς ἀγγειον ἓν τῷ πνεύμονι διά τε τὴν στὲ- 

ῥάλ 

Ομιδινάαπι αμίεπι ΡΤΙΤΠΗΤΑΙ εοερὶὲ Ιεσφιε αἆ ἑαδεπι παίπγα 

νεγβεύαι. 

Ρ]ιμ]ῃοος οἳ ΄ ἑαριᾶος ποπι]παπῖ πιοᾶ]οί γνείεγες απῖ 

{ίαροπα ΠΙοτΡπα, ο1ἴθι εἴῖαπι ρΗίοεπ απϊάαπαι αρρε]]ίαπηί, 

ραῖῖ [απί Ιάοπαῖ, Ταΐες απίεπι ρ]απίῇιπιο οχ][απί αἱ 

{Ἰογαςς απ[απε αἄεο Γαπῖ απσι[ο αἴφαο ποἨ Ργο[απάο; αἲ 

Γεαρι]ας αἰαταπ 1π[αγ τοίτο ῥτοπιπεαη!, απάε εἰἴίαπα ἴα]εΒ 

Ῥϊειγσοάεδ, Ίοο ε[ αἰαίος, νοοϊῖαπί, ὋΟιῖρας Ρταείεγεα 

Γαοἵἱε οαραί Ἱπιρ]είατ εἰ Παχκίοπες πηπ]ία5 αἆ [ρίταΡι]εΒ 

Ρατίες ἀεπηιηί, 1 ἰαρίὰε Ρρτοπιρία Παπῖ,  Ὀιτίσαπε π 

ουμπάθιι οοποιγγεπίῖρας, ἵππι ἴ]ογασῖ οοΠΓΟΓΠΙΒΙΙΟΠα6 Ταπι 

οαρῖίῖς Ιπιροοϊ]Ηίαία, Ἠι]αδπιοάϊ παίιταε [απῖ ἰαὈῖ οΏπο-- 

χιαθ Οῦ ἄπιρας Ἠπίπγαρ οαπ[ας. Ἐίοπίπι απἶρας α σαρῖίε 

αἆ Ρρα]πιοπεπι Πακίοπες παϊξαπίαν, 1 ζεπιροτῖς ἁλα(ασπ]-- 

ἰαίε {αριά! Παπί, ασ Τρ Ῥ]εγππιααε να 1Π Ῥπ]πιοπο οἳ 
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φότητα τοῦ σπλάγχνου καὶ τὴν ἀσθένειαν,. τοιοῦτου μέν τι- 

φες οἱ φθινώδεις. εἰρηκότος δὲ τοῦ /πποκρατους, ἐπεὶ καὶ 

τοῖσιν ἐνδοιαστῶς ἔχουσι, πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε, τουτέ- 
στι κατὼ τὸ θέρος, εἷτ ἐπιφέροντος, ἔστι ὃ οἷσιν ἤρξατο 
πρῶτον, τουτέοισιν ἔθῥεπεν ἡ φύσις ἐπὶ τὸ φθινῶδες, ἤ µοι 

δοκεῖ τὸ εἰρημένον εὔλογον εἶναι. πολὺ γὰρ οὖν πιθανώ- 
Ἡερυν ἐν τῷ Πρι τοὺς τοιούτους ἄρχεσθαι μᾶλλον ἢ κατὰ 

τὸ θέρος. οἳ γὰρ ἐπιτήδειοι πάδεσιν ἁλίσκεσθαί τισιν 
’ - 3 3 ” ΄ ”, 

ἑτοιμότερον τῶν ἀγεπιτηδείων αὐτοῖς περιπίπτουσιν. ἐοικὲν 
« “ . Δ Δ ” 3 - Δ 

οὖν ὥσπερ καὶ ἄλλα τινὰ κατὰ τῶν ἔπι- [24] δημιῶν τα 

βιβλία ταυιὶ τὴν τάξιν ἠλλαγμένην ἔχειν, τοῦ γράψαντος 
αὐτὰ πρώτου σφαλέντος, εἶτα φυλαχθείσης τῆς ἁμαρτίας, 

οὕτως καὶ ταύτῃ τῇ ῥήσει συμβεβηκέναι καὶ εἶναι τὸ συνὲ- 
χὲς τῇ λέξει τοιόνδε. ἐπεὶ καὶ τοῖσιν ἐνδοιαστῶς ἔχουσι 

- 3 : ῃ ΄ ” ν ος ς ’ 3 4 ΔΝ 

πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τοτε, οἷἱσιν ἔρῥεπεν 3 φυσις ἐἔπι το 
” 3 5 3 -κ. ”, 2 5” ” ΄ 

φθινώδες. ΄ εἷτ ἐφεξῆς, ἐστι ὃ οἶσιν Ίρξατο πρὠτον τοτὸ. 

καὶ μετὰ τοῦτο ἐφεξῆς ' 

ν][οετῖς ἴππι απσιδίαπι ἴππι Ππιρεοι]]ἰαίεπι, Ταἱος απϊάσπι 

{αβίάϊ ποππα]Ἡ,  Όαυπι απίεπι ἀῑκιί Πρροοταίςες, ᾳπαπάο- 

αϊάεπα πια {ς εἰῖαπι ἀπρίε [ε Παρεπίῖριι ἴαῦος {μπο, Ίου 

οβ αε[βαίαε οοπΏγπιαία ε[ι, Τεϊιπάε Ἱπ[ετί: ααἰραδάαπι αι-- 

ία σοερίε ῥείπηαπα, Ἠΐσφαε αἆ ἰάρεπι παίπτα νεγρεραῖ. 

Νοια πϊμί νιάείΙτ χαοΠί ΟΥάΙ1οΟ ε[α οοπίοπα; πιυ]ίο 

παππ(ιθ ρτοβαΡ!]]ᾳς5 οτγαῖ ἴα]ες νετο ππαρῖ ᾳπάπι αεβαία 

1Ποΐρετε, Ουῖ πάπια ϱμἱρακάαπι αΠεοίρας Ῥγεμεπάεμάϊς 

Ἰᾷοπεί. αο ραγαίϊ Γαπί, «παπι ἱπιρατα πθο Ἰάοπεῖ Ῥγοπι- 

Ρας 1Π εο5 Ιποϊάαπί, Οὐεπιαάπιοάστα Τβιίατ εἰ α]α ᾳ11θ- 

ἆαπα ἵπ ερἰἀεπιογαπα Ἠδγῖς, ία Ίαεο οτάῖπεπι Ἰηγεγίαπα 

Ἠαβετα υἰάεηίαχ, 9ο {α][ο αο ἀεοερίο αι Ρεῖπιας Ἠαες [οτ]- 

Ράϊι: ἀεϊπάε Γεγναίο «Γτοτθ, Πα εἰ Ἠπίο (εχίιῖ αεοϊάϊ[]ε 

νιάείατ εἰ οοπ]ηπαία ογαἰοπ] Γετῖθς ε]αςπιοάϊ εἴε: φµαπ- 

ἀοφμίάεπα. ππμ]είς είαπι ἁιδίε [ε Ἱαδεπείδιμς ἔμπο ἴαδες 

εοπ[ιγππαϊα ε[, ομίδις υεγβεδαι αἆ ἴαδεπι παιωτα. Αἲ 

ἀείπάε: «φμϊδιωάαπι αµίεπι ᾖτίπιμπι εοερῖ. Αο Ροβεα 

ἀεῖπεερς. 
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ΕΚ. Οµατί, ΙΧ. [241.] Εὰ. Ρα[. Ῥ. (354.) 
ιά 

κι 

᾿πέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τουτέων καὶ τῶν κατα- 
3 Σ » ” / 

κλιθέντων, οὐκ οἶδα δ εἴ τις καὶ µέτριον τοῦτο χρόνον 

διεγένετο. 

Ίῶν. φθινωδῶν' δηλονότι. τοῦτο γὰρ ἀκοῦσαι χρὴ, 
κατὰ τὸν. εἰρημένον τρόπον τῆς ῥήσεως ὕλης γεγθαμμένης" 
καὶ γὰρ αὖ καὶ μετὼ τοῦτο πάλιν ἐφεξῆς εἰρημένα πάντα 
φθινωδῶν ἐστι κοινά. μµαθήση δὲ προσέχων τὸν νοῦν ταῖς 
ῥήσεσιν, ὧν πρῶτον ἄρξομαι τῆς ἐφεξῆς. γεγραμμένης. 

η αμ. πῃ 

᾿ἀπέθανον ὃ' ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται διάγειν τὰ τοιαῦτα. 

] Δ Ε) 3 ἤ ” 5. 

Τοὺς φΏινώδεις φησὶ παρὰ τὸ εἰωθὸς ἀποθανεῖν ὀξύ- 

τερον. εἶθ' αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ τὴν αἰτίαν, ἔνθα φησὶ, ἦν 
» 3 ” ’ 

δὲ τοῖς πλείστοισιν αὐτῶν παθήματα τοιαδε. «φρικώδεες 

κκ. 

Εν Ἰὶς πιμ]ῖ αἰφμε εἰίαπι ρἰμγιταϊ Ιπεεγίεγμπῖ. «ά4ϊφιε 

λαιμᾶ [είο, οἱ φιῖς εἰ ἀεομπιδεπιιδις εείαπα πιοίεο ἔεπι- 

Ῥοτε [ιρ ετυϊπεγἰῖ. 

Γαριάοταπι [οιλοεί. 1 οπῖπι Ιπίε]]σετο οροτίεί, 

επιιηοϊαίο ἰοίῖας οταΙοΠῖ5 πιοάο. Εἰεπίπι: εἴ ᾳπαε αὐ'εο 

ἀείποερς ἀῑοππίας οπιηῖα, {αριαϊς οοπιηηῖα εχ][απε; Ἰάφιε 

ἀιάϊσεσῖς, {ἱ {εχίῖριαθ πιεηίεπα αἀμίρεαδ, εχοχάίατᾳαο Ρτῖ- 

ΏΙΠΠΙ αἩ ϱα ϱαο [οπρία Γαβ[εαιίατ, ᾿ 

ΧΧΙ. 

Ὀείετίμς φεγο Ιπίεγιεγιὲ οφ μαπα υἰίατη ἄμεεγε Μα[ϊδις οοη-- 

Γμειμπι ε[]εε. 

ΡΠΜΙΠΙβοος αἲῖ Ργαείεν οοπ[αείπάἴπεπι οε]ετίας 1Πίεχ-- 

Πε: ἀεϊπάο οαπίαπι 1ρ[ ἀεῖποερ α.{ετὶ Ἠϊδου νοχρίς: 

εωεγοεδαπὲ αιίεῖι ΡΙωγίπιο, «εογµι ε[ιπποάι ραϊ]ιεπιαίαν 

Γεὖτες Ἱογτίάαε, εοπείπμαε, αεµίαε. Νο επίπα 1 ΟΙΙΠῃ 



Λα Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ άαγΤοΟ ΤΠΗΟΥΜΙΝΗΛΜΑ «4, θς 

Κὰ. Ματ, ΙΧ. [24.] Ἐά. Βα[, Υ. (354) 
πυρετοὶ, ξυνεχέες, ὀξέες. οὐ γὰρ εἰθισμένον τοῦτο συνυπάρ- 

χειν ταῖς φὐὺίσεσι, ὅ φαίνεται τύτε }εγενημένον. αἰτία 

δὲ τοῦ συνελθεῖν εἰς ταυτὸ ἄμπω, τήν τὲ φθίσιν καὶ τὸν 

τοιοῦτον πυρετὸν, ἡ τῆς γενομένης καταστάσεως πρὸς τὰ 

σώματα πάσχοντα σχέσις. ἐἑλέχθη γάρ µοι καὶ μικρὸν ἔκ- 
προσθεν ἐκείνους ἁλώναι μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κα- 

τάρδοις, σου Θερμότερου τὴν κρᾶσιν ἦσαν, οὗτοι γὰρ καὶ 

μάλιστα ἐπληρώθησαν τὴν κεφαλὴν ἐν τῇ τοῦ νότου κστα- 

στάσει. τοῖς αὐτοῖς δὲ τούτοις ἐπὶ πλέον ἐκταθείσης τῆς 
νἐφελωδους διαθέσεως συνέβη σαπῆναι τους ἐν τῷ σώματι 

χυμοὺς, κάντεῦθεν συνέβη κακοἠθεια τῶν πυρετῶν. οἷς ο) 

ἧττον ἡἦν -Ἡἡ κρᾶσις Ὀερμὴ, τούτοις οὐχ 1 τῶν χιμών 

σῆψις οὔθ) ἡ τῆς κεφαλῆς πλήρωσις ἐγένετο, πλὴν ὁλί- 

γοις τισὶν αὐτῶν ἐπὶ προήκοντι τῷ Ἰρόνω. Ὁὃ γὰρ ἐν 
ὀλίγω Ἀλρόνῳ πάσχουσιν αἱ παθεῖν ἐπιτήδεον φύσεις, 
τοῦτο ἐν πλείονι ταῖς ἄλλαις συμβαίνει. καὶ οὐδὲν ἡν 

«Φαυμαστὸν ἐπὶ νοτίῳ τῇ πρέσθεν καταστάσει 'τὸ Ὀέρος 
οὐ νύτιον µόνον, ἀλλὰ καὶ νεφελώδες /ενόμενον ἐργάσα- 

{αῦε ε[ε οομ/[αενῖῖ, «αοά [οπρίαπι {ππο ενεπ]Τε νΙἀείωτ, 
(απία νετο ΟΝΙ ΑΠΙΡΟ Ἠαεο 1Π Ιάεπι οοποιχτετϊ]Ππί, μπι 

ῬΗίμιῃς {μπι Γεργῖς, α]αςπιοςἱ Παϊίας εἴι απἰεοεάεπίϊ αἆ 

αΠεοία οογρογᾶ «ΙδροβΙϊο: Πάπα ῥραπ]ο απίε α πε ἀῑοίιιπι 

ε{Ι, ααἱ οα]άϊοτε εταπῖ {ειπρεγαπιεηπίο, 11ο ππαχίπιε ]αρ[ιφ 

α οαρίίο οαϊατγμ]ς ]αδοτα[ε: Ῥες απ[πίηαπι επῖπι [αΐτιπι 

Ἰοτιπα σαραῖΐ ππαχῖπιο τερ]είηπι εγαί.  Ηϊ5δ αὐίεπ 1ρΐ18 

Ἰοηρίμ8 ῬΡτοίεπία περι]οία ἀϊδροβίίοπε οοπριί ΤΙΠΙΟΥΕ5 

1Π ϱ«ΟΤΡΟΤΕ ρηἰτείοετε, Ιπάεφιπε οτἰα ε[Π {ερτίαπι πια]]σπῖ-- 

τα. Οπῖρας ααἴεπι {επιρεταπιεπίππα πῖηαςδ οαά σπα ε[[εῖ, 

Ἠϊ5 πεφιπε Ἠωπιοταπα ραἰτείαο[ο, Ἠε(ιο οδρ]Πς τερ]θί]ο 

{αοΐα ε[ὶ, ῬταείεΓηµαπα Ῥιεγῖ εκ ἨογΙΙΠΙ {επΙροΣΙ5 ΡΙΟ- 

θτεα. Όποά επΊπι Ρραιςο Τεππροθ Ῥρααπίαγ 4παο αἆ 

Ραϊιεπάιπα Επί 1άοπεας Ἠηαίμταε, 1 οεἰετῖς ]οπρῖοτί αοεῖ-- 

«41 ἵεππροτο. Τί [απο πὶμῖ] πταπι {α, Π εκ Ρταεοεάοιία 

αυ{ίχΙπο Παίΐπ {αοία αε[ίας ποπ αι[ϊτῖπα {[οἶαπι, Ίπεταπα εἰ- 

απ περια]οία απαπάαπι Ἠαπιοταπι ΡΙΙγεάΙπεπαι ΡΓΟΟΥΕΔΥΕ- 
Ε, σΑαιΕνῦς ΤΟΜ. ΣΥΙΙ. 
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Ἐά, Οτι, ΙΧ. [51. 95.1 Εά. Ῥαβ. Ύ. (3514.) 
σθαἰ τινα σῆψιν χυμῶν» οὐ μόνον ἐν τοῖς Φερµοτίροις, ο λὰ 

καὶ ἐν ψυχροτέροι σώμασι». 

Μβ. | | 

[256] νο τά γε ἄλλα καὶ μακρύτερὰ καὶ ἐν πυρετοῖσιν 
ἐόντα εὐφόρως ἤνεγκαν καὶ οὐκ απέθνησκον, περὶ ὧν 
γεγράψεται. 

"άλλα φησὶ νοσήματα χωρὶς τοῦ φθινωδικῶν, ὑπὲρ 
ὧν ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, καίτου μακρότερα γενόµενα καὶ. μετὼ 
πυρετῶν, ὅμως εὐφόρως ἠνέχθη, καὶ εἴρηται Ἰᾗ αἰτία µι- 

κρὸν ἔμπροσθεν ὑφ ἡμῶν, ὅτι τούτοις ἦττον κακοήθης ὁ 

χυμὸς ἐκ. τῆς σήψεως ἐγίνετο. 

/ κ}. 

Ἰ/οῦνον γὰρ καὶ µέγιστον τῶν τὀτὲ γἐνοµμένων νοσημάτων 
τοὺς πολλοὺς τὸ φθινώδες ἔκτεινδ. | π 

τῖ, που. {αηίαπα 1π οαμάιοτίρας οογροχίρ1θ, [εὰ εἰ ἵῃπ Π-- 

5ιά1ογ1β.5. 

ΧΧΠ. | 
Ίαπι εμπι αἶίος εμπι Ιοηπρίογες πΟοΓΡος οἰίαπι γεζγίδιι 

οοπ]ιωιείος [αοῖιε μεγεμ[εγωπὲ, πεφµε ἰπίεγιδαπε, ἄε φμί- 

δις [εγίδεεμ. 

Α]ος Αρωι ΠΊΟΙΡΟ8 3θαπε ἰαμίαΐ5, ἆθ ααἴρις' {ρῇ 
{πι οτα[ῖο, ασ εἰἴαπ[Π ἀἰααγηῖογσος εἳ ουπι Γεββιις 

ε[οπί, Ρ]ασϊάα ἴαπιεπ {π]εγαπί, αίᾳαε οαυ[α α ποβῖς ραπ]ο 

απῖο Ῥγοάϊία ει, αιιοᾷ 16 παῖπας ππαΙρηας εκ Ῥιίτεάῖπα 
Γι/[[εί Ἠπιοῦ. 

ΧΧΙΠΙ. 

δοἷα παἸηφιιε εἲ ΕΟΓΗΤΑ φιῖ ἔγιο οδογἱεζαμεμγ, ΠΠΟΓΦΟΥΙΠΗ 

πιαπῖπιις ἰαῦος τηι]ίος ρεγεπιῖδ. 
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ΚΕ, Οµατι, ΤΧ. [ο5.] Εά. Ῥα[. Υ. (354.) 
Ἐίρηται τούτου μικρὸν ἔμπροσθεν ἡᾗ αἰτία, τὴν 

κρᾶσιν τοῦ σώματος ἡμῶν αἰτιασαμένων, ὃς ἧς τοῖς φθι- 
νώδεσιν ἑάλωσαν νοσήµασι καὶ τοῖς κακοήθασε πυρετοῖς, 

ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς ἐρεῖ. 

κὐ’. 

"Ἠν δὲ τοῖς πλείστοισιν αὐτέων τὰ παθήματα τοιάδε, φρι- 

κώδεες πυρετοὶ, συνεχέες ὀξέες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείπον- 

τες, ὁ δὲ τρόπος ἡμιτριταῖος, τὴν µίην κουφοτέρην, τῇ δ᾽ 

ἑτέρη ἐπιπαροξυνόμενου καὶ τὸ ὕλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπι- 

διδόντες. 

Τοῖς πλείστοις τῶν φθινωδῶν ὑπὲρ ὧν ἐποιεῖτο λόγον 
’ , ἀ ο) ΄ . 3 ΔΝ 3 ” 

παθήματα γενέσθαι φησιν α κατελεξεν αντος ἔφεξης, κα- 

λοῦσι δὴ παθήματα πάντες οἱ Ἕλληνες, ὅσα παρὰ φύσιν ἐν 

τοῖς σώµασιν γίνεται µέμνηται δὲ πρῶτον μὲν αὐτῶν τοῦ 
σρικώδεες [φησὶν ἦσαν οἱ πυρετοὶ ], σηµαίνει δὲ τοῦτ αὐ- 

Βεῖ Ἰ]ας οαι[α ραπ]ο απίαε επαποϊαία εΠ, αππιπι ΟΟΓ-- 

Ροτῖς {επιρεταπιεηίαπα σαυ/[απι εἶ]ο εχρ]σαΓεπι5, Ρεν ᾳαοά 

{αὈ]άϊ6 οοττερῖ [απίέ πιοτρῖ {εβτίῦιδᾳιθ πια]ση], ἆο απῖ- 

Ῥμ9 ἀείποερθ Ἰοᾳ(ηγ, 

. 

ΧΧΙΥ. 

1Ρ/ογιπα αμτεα ρἰιγιταϊς [μ]μσπιοςί α[γεειις αἀεγαπε, Ἰου- 

γίάαε [εῦγες, α[ῇάμαε, αεµέας, ἴπ ἐοίμτα φμίάεπα πο ἵπ- 

εεγπαϊέέεηίες, |[εά εαγωτη 1γριµς εγαε Γεπϊεγείαης, ἨἩπιο 

ἄιε ἰευίοτες, αἰιεγο ἵπ[αρεγ-επιασετόαμίεδ, ΟΠΙΝΙΠΟ αομεῖμς 

ιοΓε[εεηίεδε 

Ῥ]ωτ]πιῖς {αριάοταπα, ἆςο απῖρας ογαίοπεπα ΙπΠΙἰπεραῖ, 

φαϊλεπιαία αἲῖ οῬοτία {αϊ[ε, αποᾶ ἵπ Τεχία 1ρ[ε ογάῖπε 

χεοεη/{εί. Αί νοοϊίαπί ραίμεπιαία ΟΠΙΠε6 Οταεοῖ, α.αθ 

Ῥταείετ παίιγαπι 1π πο βγ]ς εοχροτίρας Παπί Μεπιπιί απι- 

ἴεπι, Ρπημα απάεια Ἰπίες Πρία ἀῑοί]ομῖ φρικώδεες ατα 

ϱ2 
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Εά, Ονασ. ΙΧ. [25. 36.1. Γὰ. Ραβ, Ῥ. (354.) 
τὸ τὸ μέχρι πλείστου τῆς ἀναβάσεώς τε καὶ ἐπιδόσεως κα- 

λουµένης τοῦ παροξυσμοῦ, τὰς φρίκας γενέσθαι τοῖς νοσοῦ- 

σιν. οὐ γὰρ δὴ τούς γὲ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπισημασίας 
σρικώδεις γενομένους οὕτως ὠνόμασεν, αλλ ἐφ ὧν ἐπὶ πλεῖ- 
στον ὅλου τοῦ παρυξυσμοῦ τὸ τῆς ον ἐκτέταται σύμ- 
πτωµα. καὶ γίνεται διττῶς, ἐνίοτε μὲν ἀναδιπλώσεις 

ποιοίσης τῆς ἐπιτάσεως, ἐνίοτε ὃ αὐτὸ τοῦτο µόνον, ἀνώ- 

µαλον ἀνάβασιν. ᾖἢ διαφορὰ δέ ἐστιν [26] ἐν τῷ ποσῷ 
τοῦ χρόνου. ᾖβραχέσι μὲν γὰρ πάνυ διαλείμμασι διοριζοµέ- 
γων ἄπ' ἀλλήλων τῶν φρικωδῶν κινήσεων, ἀνωμαλός τὲ καὶ 

φρικώδης κίνησις λέγεται. µειζόνων δὲ τῶν διαλειµµάτων 

ὄντων ἀναδίπλωσις γίγεταί τὲ καὶ ὀνομάζεται τὸ τοιοῦτον 
σύμπτωμα. καὶ γίνεται μάλιστα αὕτη κατὰ τοὺς ἡμιτριταί- 
ους ὀνομαξομένους πυρετοὺς, διὸ καὶ τρεῖς ὡς τὸ πολ καὶ 

τέτταρες εἰσίν. δέδεικται δὲ τοῦτο ἡμῖν ἐν τοῖς περὶ πυ- 

ρετῶν λογισμοῖς, ὁ ἡμιτριταῖος ἐπ ἄνωμάλῳ συνιστάµενος 

χυμῷ τὸ μέν τι πικρόχολον δριμὺ, τὸ δέ τι φλεγματῶδες 

Ἱπᾳσίέ: Πογγίάαε [εῦγες εταπι. Ἰὰ απίεπι ἀρίαπι Πραϊβοαϊ 

ἨΟΣΤΟΥΕΒ8 Ῥλα ο Ἱπιαπι Ρατίεπι α[οεη[ας εί ΙΠογαιπεΠί, Ρρτγοτί 

ποσαπί, αοοσ[[ιοπ]5 1. θεσγοίαπ]ρας [επι]: ποπ επίπι 

εο5 απ ἵπ Ῥτιποῖριο ἀπ[α]ας αοοε[ιοπῖς Πππέ, Ίοιγογες 

Ἱία αρρε][αντί, [εὰ 1π απῖρας Ῥες. Ῥ]ηγίπιαπα ἴοῖῖας αεοεῄ]]-- 

ομἱ5 ραγίεπα Πογγονῖς εχίεπάαίας [γπιρίοπια. Είίαπε Ῥ][α- 

γίαπι, Ππίοτάα αμίάεπι απ άπι Ιποτοιπεπίαπι γοάπρ]Ισοαί]ο- 

ος {ασ Ιπίεγάμπη νογο «απ Ίου 1ρ[απη Γο]μπα ἵπας- 

απαίεπι α[οεη[απη, Ὀι{οτΊπιεπ απίοπι 1ΙΠπ Τοπρογῖς 

απαπΠίαίο οοπ[ΓΗ{. 9 παππφαο Ὀτενίθις αἀπιοάαπαι 1ηΐευ-- 

ναι] αὐ απνίοσπα Πογτ][ῃοῖ πποῖας ἀἱΗΠπσπαπίασ, πποίας ἔππα 

Ἰππεφιια]ῇς ἴππα Ἠογγ]ῃοιις ἀῑοϊίαν.  ὼΘΙ Υετο πια]οτα [πε 

Ἰηζεγνα]]α, τεάιρ]σαίιο Πί οἳ αρρε]αίαν ἴαια [γπιρίοπια. 

Αίᾳας οα ροΠπάπι ε[ιοῖέαν ἵπ ΓοπιιενΠαπῖς αΡΡε]]α[ῖς 

Γερηίριας, Ῥτοϊπάεααα ἴπος ῬΙεγαπι(αθ εἰ απαίπος ΓαΠΕ. 

Αἱ Ίου α πορὶς Ἱπ Πρν ἆε Γερεῖρις ἀαεπιοπβταίαπι εἴ, 

{οπηἱογΙαπαπα οκ Ἱπασφιια]ί Ἱππιοτο οοπ[βετε, απ ρασεῖπι 

αΠάγαΠι Ῥτ{οιι αοτεΙΗ, ρατίίπα Ῥηιηίαπα ραἰγεηίεια [οχΙαίατ. 



. 

ΚάΙ Τ4:ΙΗΝΟΣ 15 αἲ1Ο ΤΠΟΠΝΙΜΙ 4. 
Εὰ. ματι, ΥΧ. [26] Εὰ. Ῥα[. Ὑ. (051. 965.) 
σηπόµενον ἔχοντι. τοιούτους οὖν τότε συνεδρεύσαί σησυ 

τοὺς φρικώδεις πυρετοὺς διὼ τὴν γενομένην κατάστασιν, 

ὡς προείρηταί μοι. συνὲχέας δ αὐτοὺς ὠνόμασεν, ἔνδει- 
κνύµενος τὸ μὴ λήγειν εἰς ἀπυρεξίαν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸς ἐξηγού-- 

µενος ἐρεῖ, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλεἰποντὲςο. διαλείποντας γὰρ 

ἐκείνους ὀνομαξουσιν ἰδίως πυρετοὺς, ὅσοι μετὼ τὴν ἀκμὴν 
απυρέξίαν τινὼ φέρουσιν, ὕσου δ) αἰσθητην μὲν ποιοῦνται 
παρακμὴν, ἀπυρεξίαν δὲ οὐδεμίαν ἔχουσιν, ὀξεῖς καὶ συνὲ- 

χεῖς καλεῖ, τὴν μὲν ὅλην περίοδον ἔχοντας ὀκτω καὶ Ίὲσ- 

σαράκοντα ὡρῶν τοὐπίπαν, ὕσων ὥσπερ καὶ (3656) ὁ ἡμι- 

τριταῖος, αλλ οὔτ εἰς ἀπυρεξίαν λήγοντας ἕν ταδ τῇ ἑτί- 
ι υ ε - - Π ; ’ .» 

-θᾳ των Ἰμέρων τῇ πουφοτερᾷ φέροντας παλιν ἕτερον παρο- 

ἔὺσμὸν, μικρύτερον μὲν ΟΦωτέρου τοῦ τῆς ἄλλης περιόδου, 
3 4 .] 3 ; »” , 4 Ν ’ 

οὐδὲ τας αναδιλωσεις ἔχοντα, ὑδυσεκθέρμαντον δὲ καὶ µιό- 

λις ἐπὶ τὴν ἀκμὴν ἀνιόντα. ἴδιον ὃ αὐιοῦ καὶ τὸ τὰς 
-” -” [ ’ », ” 

ἐφεξῆς τῇ πρωτη περιόδους οὔτε αλλήλαις τῇ πρώτη ἴσας 
ε., ὃν χε. / . ν 3 

γίνέσθαν κατὼ τὴν ὀξύτητα, παραυξάνέεσθαι δὲ αεὶ μαὶ σφο- 
- ” ’ 3 υ 

δὀρύνεσθαι µέχρι τῆς τοῦ νυσήµατος ακμῆς. 

αὶεῬ Πίαπιπο αἲῖ ἴππο {εργο Ποτγῖῃοαδ οἨ ρταεσεάεπίθηι 

Παίαπι αΠεοϊίε, πἴ α ππε [αργα επατναίτιπα ει. Οοπ{ἴπιιας 

αμίεπι 1ρί[α ποπιϊπαντί, αἆ Ππίεργιίαίοπα, ΠΟΠ ἀεβπεγο ο[ἴε-- 

4επ5δ, αιιοᾷ 1ρίε εχρῃσαης αἲί: πι ἔοεμπι φαει πιο Ὁι- 

εεγπαϊτίεπῖεν. Ίναπι Ππεγπηιεηίες 1]]16 Ῥτοργία {εῦτες πο- 

πηἰπαπξ, απο α νἰρογθ Ἱπιερηίαίοπι αἰἴφααπα Ῥταο[ίαηί, 

4παο νετο Γεη[αϊ ρεγνίαπι Γαοἴππί ἀες[ΙΠαΙοπεπι, {εὰ Ἱ- 

Ιερτ]αίεπα π]]απι Ἠαροπί, 1]]α5 αοιίας οἳ οοΡ μιας νοοῖία, 

ᾳααθ ἰοίππα φπίάεπι οἰγου]ίάπα Παβεηί, ποσα οχ Ρατίο οοίο 

εἰ (τὶριπία Ἱογαγαπα Ὑπαπίαπα εἰ Γεπετίαπα, [εἆ πεφαε αἆ 

αρντεκίαπι ἀεβπιπί, αἴπε αἰίεγο ἀῑε ]ενίοτε αίεταπα ΤΗΥ ΓΙΙ5 

αοοε[Ἱοπεπι αἆ Γεγιιπ!, ΠΙΙΠΟΤΕΠΙ (114 ΕΠΙ αἰίεγα εἴγομ]ίας αἰίε-- 

σας πεηπθ τοάρ]ΙσαΙ1οπες Ἱαβεπίεπι, Υεγαπα 4 ὖαε υ]κ ποσα] ε- 

[σαι νικαπε αἁ νΙΡοχεΠΙ ρεγνεπῖαϊ,. Ἠαρεί «ποφιο Ἠοο οἱ 

αρία Ῥτορτίπα πί αἱ οἴγοιίης Ῥγίπο [ποςθάμηέ, πεφια 

Ἰπίες [ο ποπ ΠΠΕ πετ ΡΥΙΗΠΟ ποα]ε», [εά ροτρείιο α- 

Άδααε ΠΙΟΥΡΙ ΥΙΡΟΣΟΙΗ {μπα Ἰπογε[σαί ἔαπι νεἰοπχεπίίογες Παπ. 
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Ε. Οµατῖ. ΙΧ. [ο6.] Γά. ΒῬοα{, Τ. (355.) 

, 
Φὲ. 

“Ἱδρῶτες δ) αἰεὶ, οὐ διόλου, ψύξις ἀκρέων πολλὴὶ καὶ µόγις 

αναθερμαινόμενα. 

, ” - / μ Ε) μ οφ Ότο ταῦτα τὰ συμπτώματα κακοήθων ἐστὶ πυρετών 
ἐν τῷ προγνωστικῷ μὲμαθήκαμεν. 

κς.. 

Κοιλίαι ταραχώδεες, χολώδεσιν, ὀλίγοισιν, ἀκρήτοισι, λε- 

πτοῖσι, δακνώδεσι, πυκνὰ ἀνίσταντο. 

3 , η η ., 3 ῃ 9. 3 -» 
«4κρήτους ἐκκρίσεις εἴωθεν ὀνομαδειν τας ακριβως χο- 

[ α, λ δε / ς , ” ν 5 
λωδεις, αν. δὲ μεῦ υγροτητος ὑδατωδους μιχῦῃ καὶ ἕκ-- 

” ” Ν 3 , 3 3 ’ 

κενοῦται, τὸν τοιοῦτον χυμὸν οὐκέτι ἄπρητον ὀνομάδευ. 
’ .” -” 

ἐμάθομεν δὲ καὶ αὐτὸ ποῦτο περὶ τῶν ἀκράτων ἐκκρίσεων, 
ςὥ » ο) ” ὧν εἶπε κακοήθειαν ἓν τῷ προγνωστικῷ καὶ περὶ τῶν λε- 

ο - ιό / 

πτῶν τὴν σύστασιν χυμῶν, ὅτι πἀντὲς ἄπεπτου καὶ δεύµενου 

ΧΧΥ. 

διμάογες αμίεπι γεγρεῖμο, 1Ο ἔαππεπ εορἰο[ε πιαπαδανιε 

επγεΠιΟΥΙΗ1ΤΙ γε[γὶβεταξὶο πιμ[έα υἴαφμε γεεα[ε[οεῦαπε. 

Οιοά Ίαεο [υππρίοππαία πιαρπατααι απὶ ΓεὈτίαπα, 1π 

Ῥτοδπο/[ίοο «ἀἱά1οΙπαιβ. 

ΧΧΥΙ. 

Αἰυὶ ρεγιιγζαίσε εγαπὲ δί[ίο[5, ραιοῖς, [πεετὶς εἰ ππογᾷα- 
οἶδις ἀε]εοιοπίδις ογεὂγοφµε εποπεταπᾶἰ α[}μτβεδαῖ. 

Θίποθγας 6ΧΟΓΕΙΙΟΠΕΦ ΠΟΠΙΙΠάΥ οοπ/{αενιί Ῥ]απε ΡΠ]-- 

ο{αδ, - Όιοά[ Πι]απιοάί ἨάΠΊος. οµπα αηπο[α Παπάτίαία 

Ῥογπιϊκίμς ναοιοαίτς, επι Ποπ απρΗις βποεγαπα αρρε[]αί, 

ἀἱά]οίπιας απίθπι εἰ Ἴοο Ἱρβιη ἆο [Πποστῖς εχοτεοπίρας, 

απαγιά. πιαλΙσηἰαίοπι 1π Ργοσποβίοο Ῥτοπιποίανιί, εἴῖαπι 

4ο ἰοπιῖρας οοπΠ/[ιεπίῖαο Ἠπιογῖραθ, ααοά οπιπες 1ποοσ[ῖ 

απΠί, αἴφιο τἳ οοᾳπαπίας τορυ[ία ορις Ἰαρεπί παίαχα. 

΄ 



ΚάΙῑΤΗάΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αγ1Ὁ ΤΠΟΙΜΙΝΗΜΑά 4. . 

Ἐά. Οµατι. ΕΝ. [27.1] Εὰ. Βα[, Υ. (255.)ἱ 
[27] ῥωμαλέας φύσεως εἰς τὸ πεφθῆναι. δακνώδεις ὃ εἰ- 
Κότως ἦσαν, εἴπερ γὲ καὶ χολώδεις καὶ ἄκρατοι. τοῦτο ὃ αὖ 
πάλιν εἴπετο τῷ δερφ(όας εἶναι, τὸ συνεχῶς ἐξανίστασθαι, 

ὥστε καὶ κατὼ τοῦτο τὸ σύμπτωμα κάμνὲιν τῶν νοσούντων 

τὴν δύναμιν. 

κξ’. 

Οὗὖρα ὃ ἦν λεπτὰ καὶ ἅπεπτα καὶ ἄχροα καὶ ὀλίγα ἢ 
πάχος ἔχοντα καὶ σμικρὴν ὑπύστασιν, οὐ καλώς καθιστᾶ- 

µενα, αλλ ὠμῆ τινὶ καὶ ἀκαίρῳ ὑποστάσὲν. 

Καὶ περὶ τῶν οὕρων ἐμάδομεν ὅτε τὰ λεπτὰ καὶ ᾱ- 

χθοα καὶ ὀλίγα, ἢ πάχος ἔχοντα καὶ ὀλίγα, μοχθηρὰ, καθά- 

περ καὶ τὰ παχέα μὲν, ὑπύστασιν ὃ οὐδ' ὅλως ἢ πάνυ σµι- 
κρὼν ἔχοντα. καὶ τοῦτο αὐτοῖς συμβαίνει, διὰ τὸ μὴ καλώς 

καθίστασθαι. τοῦτο ὃ αὐτοῖς πάλιν ἐκείνοις γίνεταυ τοῖς 

πυρετοῖς, ἐν οἷς Θερμασία πολλὴ καὶ φλογώδης τῶν ὠμῶν 
ο 

Μοτάαος» απίεπι εταπἰ Ίπγε εχογείῖοπες, Π απο εἲ Ρί- 

οίαε εἳ βποεταε εταπί,. Ἠυτ[ιβ 4ποαιε εἰ [απγοοίίο αᾱ- 

βῃάπα εχογεοπαπα πιοτάαοϊίαῖεπι {εᾳπεραίαστ, ϱἩα ταίΊοπο 

ε[Πεοίαπα εἴ, πί Ῥτορίετ Ἠοο ΓΥπιρίοπια το. νίτεθ 

Ἰαροταγεπί. 

ΧΣΝΗ. 

Όνύιαε Εεπµες, Ἰπεοείαει ἀεεοίοτες εἰ ραµεαε αμὶ ετα[ᾖί- 

εμά πει Παῦεπίες Ῥαμομπιφμε [εάιπιεπέμπα, ιο ρτόοῦε 

Γμ[άεπεες, [εᾷ εγμᾶο φμοάαπι εἰ ἰπιεπιγμείίυο [εάι- 

1ΕΠΙΟ. 

Ῥο πτῖηϊς εἰἴῖαπι ἀἱά1οῖπιπφ, Ίεηπες, ἀεοο]ογες εἰ ραι- 

οα5, νε] οτα[Παπιεπίπα Γοτιίαν ο Ρ81σ389, Ῥτανας ε[ε, 

αεππαἁπιοάιπα εἰῖαπι οτα[ῖα απ]ᾶοπι, Γεᾷ ᾳπαο Γεάιπιε-- 

παπα πα απ απ! Ραιιο[ππιαπι Ἡαβογοπί, Ποσο απίεπι 1116 

1η {ερτίραθ οΡβογίίως, ἵπ απῖραςθ οβ]οτ πια]ίΗθ 8ο {ΠαπΊΠΙεΙΦ 

Ἠωπιοχυπα ἔππα ογπάοτιπα {πι οτα[ογΠπα ΓΕΙΝΟΥΕΠΙ 4 1εΠ-- 



τὰ 1ΗΠΟΚΡΑ4ΊΟ15 ΕΠΙΠΛΩΝ 4 
14. Οανι. ΣΧ. [17.1 114, Βαῇ. . (905.) 
χυμῶν καὶ παχέων, ἐργάδεταί τινα ζέσιν. εἰκύτως οὖν ἐπ. 

αὐτῶν, ἢ οὐδ ὅλως γίνεται, 1) καὶ αὐτὴ, καθάπερ αὐτὸς 

εἶπεν, ὠμῆ καὶ ἄπεπτος. λέλεκται ὃ' αὐτῷ περὶ τῶν µοχθη- 
ϱών ὑποστάσεων ἔν τῷ προγνωστικῷ. 

μα), 
” » 4 Ν 3 ᾽ 29 , η, 

Ἔβηττον δὲ σμικρὰ καὶ πυχνα, κατ Ολίγον µόγις ἀνάγοντες. 
σ΄ Ν { , 259» ν.. ./ 

οἷσι δὲ τα βιαιύτατα ξυμµπίπτοι, οὐδ ἐπ ὀλίγον πεπα- 
Ν Ὕἡ 3 Ν ’ 3 Δ [ 

σιιὸς 1/νι αλλὰ διετέλεον ὠμα πτυοντὲς. 

Ταῖς μὲν κακοηθεστάταις φθίσεσι καὶ οἷς ἐγγὺς ἦν 

Θάνατος, οὐδ' ἐπ ὀλίγον πέττιεταύ τὼ πτυόµενα,. ταῖς δ' 
ἄλλαις, ὅὕσαι µετρίαυ γε εἰς πλείονα χρόνον ἐκπίπτουσιν, ὃν 
αὐτὸ τοῦτο πέττεται κπαλῶς ἡ περὶ τοῦ πνεύμονος περιου- 

σία τῶν χυμών καὶ αποπτύεται ῥᾳδίως. ἄλλα τούτος γε τοῖς 
γἐγενημένοις φθινώδεσι οὐδὲν τούτων ὑπῆρχε. Ώἤτου γὰρ 
παντάπασιν ἄπεπτον ἔπτυον, η πεπεμμένον μὲν, μικρὸν δὲ 

ἆαπι αοοοπῖ. ὁήταο αρα 1π 15 αιἱ Ργοτ[αδ ποπ Π, 

ααἲ { Παϊ, οα αἱ 1ρίε Ρρτοἰα]ί εἳ οταάα εἰ Ἱποοοία πτίπα 

οἱ. Ώο ρνανῖς αμίεμι [εζΙιπαπ{ῖ 1π ῥΡχοβποβΙσοο ερῖῖ. 

ΧΧΥΠΙ. 

Τι[Πεῦαμε αμµίεπι μαµεα, ἀει[ᾶν εοεία, ραμίαείπι υἷω εἶις 

οεπέε. «μίδις υεγο υἰοίεπιίι[επια οοποϊᾶϊι[]επε, πε- 

σε ραμίαεῖπι Πῖς αἀεγαῖ ππαϊμγαϊιο, [εὰ Ῥετρεῖμο ογιάα 

εαριεδαμὲ. 

Τα πια{σι] [ηηαῖς (αἴάσπι {αθίριις οἱ «1 Ριι Ῥχορο ΠΙΟΥ6 

εΏ, πεφιιε ραμ]αἰῖπι οοηππίαχ, ᾳπαςθ εκριαπίασ; 1π οείθ- 

115 Ὑετο 1ο πιοᾷογαίας [απί εἰ 4παο ἵπ Ἰοηρῖας ἵδπιρις 

Ρτοάςιιπί, «αΠαπιοβγοπι Γπρεγνασαπειθ ἵπ ΡΙ]ΠοΠθ ἨΙΠΙΟΥ 

Ρτοῦο οοφαἴίαν οἱ ᾿Γαο]ο εχραϊίαν. Αἴ ἀ4ε[οηῖριῖ {αρίά1ς 

111 Ἱογυαπα αά δε: απἲ οπῖπι ΡγογΓα5 Ἰησοοίαπι εχριιεραπί, 

απ οοεξαπι απίάςπα, [ο Ῥαπουπ ϱἳ αιιοά Ρασ]αϊπι νῖκ 
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Τά. Οὐναχε. ΙΧ. [27. 38.] Τά. Βαί, Υ. (455. .) 
καὶ κατὰ βραχὺ μόγες ἄναφἐρόμενον. εἴρηκὲ δὲ καὶ περὶ τῆς 

τοιαύτης πτίσεως ἓν τῷ προγνωστικῷ. 

κο’. 
Φάρυγγες δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ τέ- 

λεος ἐπώδυνον εἶχον, ἔχοντες ἔρευθος μετὼ φλεγμονῆς, 
ῥεύματα σμικρὰ, λεπτα, δριµέα, ταχὺ τηκόμενου καὶ 
κακούμενοι. 

. -” .” ’ 

[25] Τὼ συμπτώματα προειπῶν, ὅσα τοῖς τὀτὲε φὈι- 
, ’ 

νῶώδεσιν ἐφαίνετο περὶ τὴν φάρυγγα, τὴν αἰτίαν αὐτὸς προσ- 

έὔηκεν ἓν τῷ φάναι ῥεύματα σμικρὰ, δριµέα. διὰ γὰρ 

τὴν τῶν ῥεύμάτων κακοήθειαν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς δηλονύτι 
’ σ - 

καταφεροµένων αἱ φάρυγγες ἐπώδυνου μὲν ἦσαν, τῷ δά- 
. 3 ” ” .) 3, -” 

κνέσθαι δὲ πρὸς αὐτῶν έρευθος καὶ φλεγμονὴν ἔσχεν, ὅτυ 
Δ 3 ΑΛΑ Γεω Δ α 351 Ξ Δ 3 ’ 

καὶ αὐτο ῥεῦμα Όέρμον Ἠν, οὐδὲν τν ον άμης ἓν Θασῳ 

τῶν ἄλλων φθινωδῶν, εἳ οὕτως ἐχοντες εἰς ἐσχάτην ἐσχνό- 

τητα παρεγένοντο. 

οἀποετοίπτ. Αίαπε ἆε ε]αθπιοᾷῖ εκογεαίῖοπο ἴπ ρτοσποβίοο 

Ρτοπαποιαν1ῖ. 

ΧΧΙΧ. 

Εογμπι ρ]μτίπις αμεε α ῥτιπεϊρίο αἆ επνΙγεπαµπη µ5φιθ 

Τμύογε μπα ἰπ]ιαπαππαξίοιε α[Γεείαε ἀοἰεὐαπέ; [μσίοπες 

Ῥαγυαεν {εμέ αεΓέδ; οἴίοφιιε ππαεῖε επεπμµαζαπίκγ εἲ 

πια[ε Παδερανῖ. 
Ξ γ΄. 

Ώιαο [Ὑπιρίοππαία {απο ἰ{αριάϊς οἴγοα 1π1οε5 8ΡΡαΓΙΙ6-- 

ταηῖ Ῥταε[αίας οαπ[απα, 1ρίο αῑάτ Ἰήδεο γεχρῖ: ἸΠιαίο-- 

πες ματυαε, ἴεμιες, αογε. Ίαπι Ῥχορίογ Ππχίοπαπα πιᾶ- 

Πρηλαίεπι α οαρῖιο [οἱ]οοι ἀείαίατιίπα, Ίαιος απ]άθπι 

ἀο]πεταπίΣ {Γεὰ ααοὰ αἳ 1ρ[Π5 ππογἀετοπίας, τΙΡοχγεπα οί 

Ῥμεραιοπεπι Ἱαριεγαπί, αμοάφαο ἀεῄαχας οα]άαμς ε[[εί, 

Ἠ 1]. πηῖταπι 1π Γμµαίο εταῖί, {Π Ρταείεγ {αριάον αἶῑος τία 

Ἰαρεπίες αἆ [αππιαπη εχίεπιαίίοποπι ἀαγεπ]τεπί. 



τ4 Ι1ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΠΠΜΙάΗΜΙΩΟΙΝ 4 

Ε. οἶατι. ΙΧ. [ος. ] ' ζα. Ρας, γ. { 305.) 

ι 

. 

. ; , . ’ ’ 

4ποσιτου παντων γευμάτων διξτελεον. 

Ὅτι τοὺς ἀνορέχτους ἀσίτους ὀνομάξουσιν οἱ "Έλληνες, 

τοὺς μὴ προσενηνεγµένους σιτία, τοὺς ὃ απεστραμμένους 
προσίεσθαι καλοῦσιν ἀποσίτους. πρόδηλον ὃ ὅ τικαὶ τουτὶ τὸ 

τῆς ἀνορεξίας σύμπτωμα τοῖς φθινώδεσιν ἐγένετο τοῦ τὴν 

φάρυγγα καὶ τὸν πνεύμονα κακοῦντος ῥεύματος, μέρους τι- 
νὸς εἰς γαστέρα καταρῥέοντος, 

΄ ’ 

ο 

"ἀδιψοι. " 

Δ ἃ ”- μ 

Οὐ κατὰ τὴν κακοήθειαν τοῦ ῥεύματος, ἅπερ αὐτὸς 
. ε Ν -- 

ὠνόμαξε δριµέα, τουτὶ τὸ σύμπτωμα τοῖς φθινώδεσι συνέ- 

πεσε. διό µου δοκει καὶ ὁ “/πποκράτης ἐπισημαινόμενος αὐ-- 
” : ’ 3 Δ ’ / Δ 3, 

τῶν τὸ παραλογον αυτος προσγραψαυ το ἄδιψου. πακοη- 

ΧΧΧ, 

Οἶδος οππιπες αυετ[αδαπέµγ. 

Οι οἶθος ποπ αρρείιπῖ πεο Ἰπσεγταπὲ, εο5 Ονγαεοί 

ἀνορέμτους εἰ ασίτους νοοϊίαπῖ, Ίος ε[ῖ ποπ αρρείεπίεν εἰ 

α οἶμο αμ[πεπίες: ααὶ νεο οἴδογιαπι αἰΤαπιρίαπι αγεγ[αη-- 

ἴασ {αβιάαπίᾳαο ἁἀποσίτους. Ἠοο απίεπι Ἱπαρρεῖϊεηίϊαε 

[Υπιρίοπια ἰαρίάϊς ασοἰἁ (Τε, ᾳποά Πασίῖοπῖς οἶα5, απαεα ἴαπα, 

{αποςς ἴαπι ΡΙΙΠΟΠΕΙΙ Ιαεάεραί, Ρανς 1π γεπίτεπι ἀεβιισε- 

η, οοπ/[αί οπιπῖρ». 

ΧΧΧΙ. 

δεί ναοί. 

Νο οὗ πιαΠσητίαίεπι τ]λεπππαίαπα, ᾳπαθ αοτῖα 1ρίε α- 

Ρε]]ανίί, {αριά1 Ίοο αοοίαΙί [Ὑπιρίοπια. Όπατο νΙάείτιν 

μι μὰ εἰ Ηἱρροοταίε αιιοᾷ ]ῖς Ῥταείει ταἰίοπεπι εγεπῖ!,΄ 



ΚάΙΤαάΛΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αγτο τΠΟΜΝΗΜΑ 4. π5 

Εά. Οµατι. ΤΧ. (28. 99.] Εὰ. Ῥα[. Υ. (955.) 
θείας γάρ ἐἔστο μµεγίστης σηµεῖον, ὅταν τοι θερμοῦ καὶ 

διακαοῦς ὄντος τοῦ πυρετοὶ μὴ διψώσιν ϱ ῥεύματος εἰς 
αστέρα καταφεροµένου ὁριμέος. καὶ δηλοῦταν πρὸς τοῦ 
συµπτωµατος 1ᾗ αἰσθητικὴ τοῦ μορίου δύναμις ἀπολωλέναι 
καὶ νενεκρὠσθαν, εἴ γὲ τῆς κατὰ µέρος διαθέσεως οὐν 

αἰσθάνεται. 

10. 
Καὶ παράληροε πολλοὶ περὶ θάνατον. περὶ μὲν τὰ φθινω- 

δεὰ ταῦτα. 

.. Οὐδὲ τοῦτο τοῖς ἄλλοις φὈίνουσιν εἴωθε συμπίττειν, 

ἀλλὰ διὼ τὴν κακοήθειαν τῶν τὀτὲ γενομένων πυρετών 
ἠκολούθησε τοῖς ἕν τῇ προκειμένη καταστάσει νοσήµασι. 

λΥ. 
κ 

[99] Κατὰ δὲ θέρος δη καὶ φθινόπωρον πυρετοὶ πεολλοὶ, 

ΠσπίΠοατε Υο]εμς αἁ[οτιρ[[ο [εί ναομῖ, ΦΗΠΙΠΙ8Ο Πᾳαῖάεπι 

ππαλ]σητίαιῖ Πσπιαπι εἴ, αΡί νεἰ (παπι τπευπία αἆ νεπίτεπα 

Άοτε ἀε[ετίατ, ποη Πγενιπε: Πιρηϊβσαϊ εἴἶαπι Ίου [γπιρίοπια 

Γεη[ίτίοεπα ῬΡαγ{ῖ5 {αου]ίατεπι ἴππι ἀεροχάίίαπι ἴμαι επἰίῖ- 

οἵαπι ε[ε, αποά Ρατ α]ἰεγαίίοπειη Πο Γεπιῖαξ, 

ΧΧΧ. 

Πήι]είφμε οἰγεῖίεγ ΠΙΟΥΕΕΠΙ ἀε[ίγαδαπι,  Παες ομίάεπι ἄε 

(αδταις. 

Ίεαπε Ίου {αβιάϊς ας αοοϊἆετο οοπ/[πεν{έ; Γεὰ οἳ 

Γερτῖαπι ᾳππε {ππο Ῥτοουγεαίαο [απ ππα]ρητίαίεπα, Ῥτας- 

{επιῖς βΠαϊας πιοτρος οοπιἴαίαπα ε{. 

/ 
ΧΧΧΠΙ. 

Ίαπι υεγο αε[αίε εἰ αμΙΜΠΙΠΟ [εῦτει πηµίίαε, α[άμαε, ΠΟΠ 



7θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΓΕΙΠΙ{ΗΛΙΩΝ 

Εά. Οµατ. ΣΧ. [29.] ᾖ Γά. Ῥας. Ῥ. (355. 356.) 
ξυνεχέες, οὐ βίαιου, µακρα δὲ νοσέουσιν, οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα 

ὀυσφόρως ἔχουσιν ἐγένετο. 

Εϊρήκευ δὲ καὶ πρὀσθεν ὡς τὸ φθινῶδες µόνον ὐλέ- 

Θριον ἐγένετο καὶ ἡμεῖς τὴν αἰτίαν προσπαρεθήκαµεν. 
ἀκύλουθα τοίνυν ἐστὶν ἐκείνοις τὰ τε κατὰ τὴν προκειμέ- 
νην ῥῆσεν εἰρήμένα καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς, ἐν οἷς φησίν᾿ 

(3956) ἈΧοιλίαν ταραχώδεες τοῖσι πάνυ εὐφόρως καὶ οὐδὲν 
ἄξιον λόγου προσέβλαπτον, οὖρά τὲ τοῖσι πλείστοισιν 
εὔχροα μὲν καὶ καθαρὰ, λεπτὰ δὲ καὶ μετὰ χρόνον περὶ 

. [ή 

κρίσιν πεπαινοµενα. 

πι τΞ ο. ́ 4 Ὀ] .”, - .. ἃ 3 νά 

Καὶ ταλλα α περὶ των ουρων εἰπὲ, ὠσπερ γαρ τα πρύ- 
- ᾽ ” -” [ .. Ύ / «/ 

σθεν ὅσα περὶ τῶν φθινωδῶών κατέλεξεν Ἠν κακοήθη, οὕτω 
Ἆ Δ - 4 / 9 Δ η 

καὶ τὰ νὺν λεγόμενα πανυ ἐστὶ µετρια. 

νἰοἰεπίαεν [εἆ αερτοϊαπεῖδις ἀἰμέμγμαε, πεφµε Ἡι οεἰεγίς 

πιοἰε[ίῖε Παδεπείδιις οδοτιεδαπέιγ. 

Θεά εἳ Γαρεγίας ἴαῦοπι [οἶαπι Ρογηϊοϊοίαπι Γα[[αε ἀῑκί 

εἰ πο οαΙ/[απι αΡΡΟΓΙΠΠΠ.  (οπ[οεφααπίις  Πίασαε Ί]]α, 

4Ἡαε(πε ἴπ Ῥγασ[επ[ϊ οταοπο παγταία Γαπῖ οί ᾳπαε Ίαθο 

{εααππίας, 1π φπἴρις αἲΓ. 

αχ, . 

Αἶυί ρἱιγῖπις μεγεμγραίαε Γαεἰδίίππε /Γεγεδα ειν, μι ιίφμε 

ε[] αι ἀἱδηπμπι οὐίαεάεύαπες, ιµτίπαε οµοφµε ρἰμγιπηίς 

δοπί φμίάεπι εοἰογὶς εγαπὲ εἰ Ῥμχαε; [εὰ ἴειμες εἰ ρο-- 

[ῖεα ΓΕΠΙΡΟΤΕ οἶτεα οτί[ιι εοπεοσίαε. 

Εί οείετα ᾳ1ιαε ἆε αχ]πῖς τοα]τί οοπ/[εαμπίας, Ομωσπι-- 

αἀπιοάιπα επΙπι ϱπαο [αργα ἆο ἰαβιάΐ τεσοεπ/[αί, ογαπί 

πιαΙσηα, Ἱία οἱ ϱυαο Ἠμιο επιηοϊαπίαν, ναἰάε απποεναία 

εχιβαΠί. 



ΚΑΙ Ι44ΗΝΟΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΝΗΠΑ 4. 77 
Εά. Οµασ:. ΤΧ. [29.1] Ἐά. Βα[. Ῥ. (356.) 

λέ. 

Βηχώδεες οὐ λίην, οὐδὲ τὸ βησσόμενα δυσκύλως, οὐδὲ ἀπό-- 

σιτοι, ἀλλὰ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. 

- ” 3 “ 

Οἱ πλεῖστοι τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἐπὶ τοὺς φΘινώ-- 171 
3 3 3 - - 4) , / 3 Δ "τε - 

δεις αυτὸν ἐν τηδετῇ ῥῆσει μεταβεβηκέναι φασίν. ἔγω δὲ ἡγοῦ- 
- 3, - - Δ Δ 

και ἔτι περὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν ὧν διηγεῖται κατα ταυτὸ λέγε- 

σθαι. πῶς γὰρ ἂν εἰρηκὼς ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν φθινωδῶν, ὡς 

ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων διὰ τέλεος ἠσαν, ἐνταυθοῖ νῦν ἔλε- 

γεν, οὐδ ἀπόσιτοι, αλλὼ καὶ διδόναι πάνυ ἐνεδέχετο. τί δή 
3 π .. 3 σι τμ 1 ῃ αν 3 λἱ ” [ 

ποτ οὖν ἔγραψεν ἐν τῷδετῷ λόγῳ, βηχώδεες οὐ λίην. τοῦτο γάρ 
ἐστι τὸ τὴν φαντασίαν παρασχὺν τοῦ λέγεσθαι ταῦτα περὶ 

-” - 3 ” Ε] Δ Π / ] - .” » 

τῶν φθινωδῶν αὐτῶν. ἐἔγω δὲ νομίζω περὶ τῶν ἄλλων ετο 
” - / 

πυρετῶν. τοῦ λόγου γιγνοµένου προσγεγράφθαιν. γίνονται 
γὰρ βΗχώδεις συνεισβαλλούσης τῆς βηχὸς αὐτοῖς λόγω 

συµπτώµατος, οὐ μὴν φΏινώδεις γὲ πάντως εἰσὶν οὗτου. 
Σ «. ” «. ” 

Φαυμαστὸν οὖν οὐδὲν ἅμα πυρέσσειν ἄρξασθαί τινας τῶν 
δ -” ’ 

Θασίων ἐπὶ τῇ προγεγραμµένη καταστάσει καὶ πληρωῦεί- ἡ) γραμµεγῃ 7 

ΧΧΧΥ. 

Τι[Πεδαπε πο αἀώπιοάμπι, πέηµε 4µαε γεγ εμ[ηι εἆμοε-- 

δαπιεγ, ἴπ[ε[αδαπε: πεφιμ εἶδος Γοἰωτ ποπ αυετ/[αὐα- 

ἔμγ, νετ ειίαπι Ίρ[ς επ ῃδενε ναἰᾶε {ἰεεῦαε. 

Ῥ]ατιπῃ Ἠ]ας Πρτί ἀπίετργείος Ἡϊρροοιαίεπα Ἠθο ἵα 

ογαίϊοπο αἆ ΊΤαριάὰος ἱταπ[βίῇΠε Ρτο[εγαηί. Ἐβο Υεγο ἆο 

αῖ5 αιιας εχροπ]ί {εργίριας ΘΙΒΠΗΠΗΠΙ ΙΠΙΡΥΒΕΓεΠΠαΓΗΠΑ ἀῑςῖ 

ατβίίχοτ. Ίναπι ποπποάο Ργαείαίας {αυιάον οἴριπα οππεΠι 

Ρετρείπο ανετ[αίος {α][ε, Πῖο πιπο ἀῑσαί: πεο εἰδοῦ πποἆο 

ποπ ανεγ[αδαπεµη, υεγμῖη είαπι τρις επ]ίδετε ναἰάε [εε- 

ναι. Όταν Ἰἴαφπε Ίου 1Π οσο ΓετΙρΏί: ποπ ἐπ [μεδαπιε. Ἠοο 

επῖπι ορΙπίοποπα 116 ργαεραϊέε, αἳ Ίαπεο ἆε ἴαδιάϊς 1ρῇ5 

ἀῑοί εκι]πιατοηί, Έσο εφιίἆεπι αγιος απππι ἆε αἰ]5 

εἰἴαπππωπι {εὈείρις [ογπιο ο[[αί, αα[οτιρίαπι ε[α, Εἰππί 

Πααϊάεπα ἰα[Πποπ]οῇ ΤΠ ἀρία [Υπιρίοπια[ἶ ταίῖοπο {πια] 

ἐπναάεηπίες. πος ἵαπιεη Μί Ρτον/[ας (αριάϊ Γαπε, ΝΙΜΙΙ Ἱἴαφαο 

γατα Π οππα Γεῦτο οοερετίπί Τ]αβϊ οφαἱάαπι εκ απίε Γο]- 



”α 1ΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΣΣ ΕΠΙ{ΗΥΤΗΣΙΝ 4 

Κά. Ολατί, ΙΧ. [29. 80.1 ΓΚ. Βα[. γ. 856.) 
σης αὐτῆς τότε τῆς κεφαλῆς, συνελθόντος τοῦ πυρετοῦ τῇ 
καταστάσει βηχώδεις γενέσθαι. ὄλλ' οὔτε λίαν αὐτοῖς [501 ̓ 

ἐνώχλει τὸ σύμπτωμα, οὔτε τὰ βησσόμενα δυσχέρειαν εἶχεν, 

οὐ γὰρ ἦσαν οὗτου φθινώδεις. 

νι 

Τὺ μὲν οὖν ὅὕλον ὑπενόσεον οἳ φθινώδεες τρόπον, πυρετοῖσυ 
φρικώδεσι, σμικρὰ ἐφιδροῦντες, ἄλλοτε ἄλλου ὡς παροξυ-- 
νόµενου πεπλανηµένως, τὸ μὲν ὕλον οὐκ ἐκλείποντες, παρο- 

ξυνόμενου δὲ τριταιοφυέα τρόπον. 

4ὕτη πᾶσα ἡᾗ ῥῆσις ἐπαγομένη τῇ προειρήμένη τὴν 
Φαντασίαν βεβαιοτέραν εἰργάσατο τοῖς πλείστοις τῶν ἔξη- 

γητῶν, ὑπὲρ τοῦ καὶ τὴν έμπροσθεν ῥῆσιν ὑπὲρ τῶν φθινω- 
δῶν αὐτῶν λελέχθαυ. αλλ ὅτι μὲν ἁμείσα ἀδύνατόν ἐστιν 

ἐπ᾽ αὐτῶν εἰρῆσθαι, δέδεικταἰ μου, ὃς ὦν ἀπεδείκνυον, ἀπο-- 

σίτους μὲν ὠνομάσθαυ πρὸς αὐτοῦ τοὺς φθινώδεις οὐκ 

Ρίο Παΐα αἳ τερ]είο ἴππο οαρίίε, οοπνεπ]επίε [οἶ]]οεί βα- 

ταὶ {ορτο, ἴ[μγα, Θεά ποπ. οἀπιοάμπι πιο]ε[ίαπα οταί 115 

Γ[γπιρίοιηα», πεις 4παε ρον {α[μα εἀποεραπίας, ἀϊιου]ία- 

ἴοπα ρταε[αβαπί: 1 Πηαπιαο ποπ εταπἰ {αβίάϊ. 

ΧΧΧΥΙ. 

1π [ωπηππα ἑαδε[εεπῖες Ἱευϊμπομίε αερτοϊαδαπε, σιεφε εαδὶ- 

ἄογμπι πιοάο ᾖ[εῦγίδως Πιογγίβοίς εογγερεὶ επμάαῦ απῖν 

αἴφιε αἰϊας αἰίος μὲ εγγαξεαε αεσε[Ἰοιπες ἱπυαδεδαπε, 

πεφιε ᾖ[εῦγες ἵπ ἐοέμπι ἀε[ιπεδαπε, [εὰ ἐγίαεορΗγαγωπε 

πιοᾶο εταςσεγζαδανιέιιγε 

Τοΐτς Πο {εχίας [Ππρετ]ογί Γαοοεᾷςπς Ρ]εγίδᾳπθ 1Η{εΓ- 

Ῥτείιπα ορΙπΙοπεπι {εοῖί ἰεχίππα Ῥγαεοεάθηίοπι 4ο ἱαρ]ά1ς 

1ρ[ ργοπαποϊαίαπι ε[[ε,. Ύεταπι ᾳμοᾷ 1ο αμ]άοπι ἆθ {α- 

Ῥιά16 ἀῑοῖ πεφιοαί, α ΠΠ Ῥει οα 4πάαε ἀεπιοπ[ιγανί ἀεο]α- 

ταίππι ο{ι, οἶρον ανεγ[απίος αιιίάει αὉ ἀρίο ἰαβίάος 

αρρε]]ατὶ, Ίο αμίεπι  ἨΟπ οἶρο ανει[αηίε». Φε οη5 



ΚάΙ Γ14ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4γΤΟ ΤΣΠΟΜΝΗΠΜΑ «4. 70 

Ῥά, Οµαΐ, Ἠπ. [οι] ο ος ος Ελα. γε (900.) 
αποσίτους δὲ τούτους. Ἡ ὃ ἔφεξης ῥῆσις 1) νῦν προκειμένη 

κατὰ διττὸν ἂν τρόπον ἐξηγήσεως τύχη» καθ’ ἕνα μὲν ὧδέ 
πως ἡμῶν λεγόντων. ἀναλήψομαι δὲ τὴν προγεγραμμένην 

ῥῆσιν, εἶεα συνώφω τῇ νῦν, παρενθεὶς αὐτῇ µίαν συλλα- 

βὴν ἕνεκα σαφηνείας, βηχώδεες οὐ λίην, ουδὲ τὼ βησσόμενα 
δυσκύλως, οὐδ' ἀπόσιτοι, αλλὰ καὶ διδόναι πώνυ ἐνεδέχετο. 

τὸ μὲν γὰρ ὅλον ὑπενόσεον οἳ φθίνοντες, οὐ τὸν φθινώδεα 

τρόπον. ἐνδέχεται δι αὐτὸν οὕτως εἰρηκέναυ περὶ τῶν ἆἄλ- 

λως πυρεσσόντων, }ράφοντα κοινὸν σύμπτωμα τῶν νύσων 
ἐχόντων τὰ βηχώδη συμπτώματα», μὲ µέντου καὶ αὐτῶν 

φθινόντων. ἐπαναλαβεῖν γὰρ αὖθις εἰκός ἐστι τὸν περὶ τῶν 
φθινωδών λόγον, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ διαφέρειν τοὺς ἆρ- 

ῥώστους τούσδε, περὶ ὧν νῦν διέρχεται τῶν ἔμπροσθεν τῶν 
φθινωδών. καὶ γὰρ του καὶ τὸ συμπτωµατα πάλιν εἶπε τὰ 
αὐτὰ τοῖς ἔμπροσθεν εἰρήμένοι. µία μὲν αὕτη παρα- 
µυθία τῆς κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν ἐπαναλήψεως τοῦ περὶ 

τών φθινωδῶν λόγου, ἕτέρα ὃ Ἰν {σμεν πολλάκις γιγνομέ- 

οταἰῖο ἨΠΠο Ῥτοροβία ἀπρίοεπι εκρ]ἰσαἰ]οπίθ ποια ΠΟΥ-- 

Πξασσ απο αμίάσπα Πία ποβῖς ἀἰσεπίίρας: [οὰ απίε Γοηἱρίαπι 

ΟΓΑΙΙΟΠΟΠΙ τερείαπις ἀεϊπάε ργαε[εηἰϊ αἰίεταπι οοποΙαία-- 

τας [απι, αἀ]εοία 1ρΠ Ῥετ[ρ]οιίαί ρταϊῖα ππα [γ]]αβα, 

Τα[Ππεραπί ποπ αἀπιοάιπι, ἨΠθ(Ιθ ᾳπάε ρες ἰπ[ίπι εἀμοο- 

Ῥαπίας, {π[εβαραπί; Ἠθαια οἶρος [οἶαπι ποη αγετ[αβαπίιν 

νεταπι εἰϊαπι 1ρῇ5 εχΗῖρετε να]άε Ποεραί. ΊΝαιη 1π Γαπιπις 

1εν]ίετ ΄ αεστοίαραπί {αβίά{ ποπ ἰαριάοταπι πποᾶο. Εἰοτί 

αὐἴεπι ῬΡοΐε[ 1ρ[απι Ιία ἀῑκι[πε ἆε αἰῑίει {ερτϊοιίαπήρας, 

Γοϊροπίεπι οΟΠΙΠΗΠΟ [γπηρίοπια πποχβογαπι αἱ ἰπβιου]οία 

[γπιρίοπιαΐία [οτήαπίχ, ποἩπ απίεπι ἀρ[οταπι ἰαριάοταπι. 

Οιιοἆ οπῖπι ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ἆᾳ ἰαριάϊς Πίεραπα αΠαπιρί{ετξ, αἳ 

ΙΠΕΠΙΟΤΙ8 ΤΕΠΘΑΠΙΙ5 Ίο αερτοίο5, ἆᾳ ααἱρας ηιπο αρῖί, ἃ 

Ρταεά]οίΙς Ταὐιάϊς ἀῑειτε, νυεγι[πι]]ο εΠ. Ἐεπίπι απίε- 

ἀῑο[ῖ εαᾶεπι ταρείῖῖ [υπιρίοπηαία, Όπα αυ]άεπι εα εἴὶ Ίου 

1π {εχίμ τερε[τ]οπῖς [εγπιοπῖς ἆθ {αβῖάϊς εχοπ{απᾷαο οαμ[ας 

αἰίοτα νετο «πια [οἴππα πω] 1π ΠΡγίὶ [αερεΠΙΠΙΕΓΟ 



60 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ{Η ΙΩΝ 4 

ΓΕ. Οµατι. ΙΧ. [20 δ1.] Εά. Βα[. Ῥ. (256.) 
νην ἐπὶ πολλῶν συγγραμμάτων. ἐνίοτε γὰρ ὑπὲρ ἑνὸς πρά- 
γµατος διτιῶς ἡμῶν γραψάντων, εἶτα τῆς μὲν ἑτέρας γραφῆς. 

κατὼ τὸ ὤφος οὔσης, τῆς ὃ ἑτέρας ἐπὶ Θάτερα τῶν μετώ- 

πων, ὅπως κρίνωµεν αὐτῶν τὴν ἑτέραν, ἐπὶ σχολης δοκι- 

µάσαντες, ὃὁ πρῶτος μεταγράφων τὸ βιβλίον ἀμφύτερα 
ἔγραψεν, εἶτα μη παρασχόντων ἡμῶν τὸ }εγονὸς, μηδ ἐπα- 
φορθωσαμένων τὸ σφάλμα, διαδοθὲν εἰς πολλοὺς τὸ βιβλίον 
ἀνεπανόρθωτον ἔμεινεν. 

δ, ο | 
᾿Εκρίνετο δὲ τουτέων, οἷσι τὰ βραχύτατα γίγνοιτο, περὶ 

εἰκοστὴν Ἠμιέρθην, τοῖσι δὲ πλείστοισι περὶ τεσσαρακυστὴν, 

πολλοῖσιυ δὲ περὶ τὴν ὀγδοηκοστήν. ἔστι ὃ οἷοιν οὐδ 
οὕτως, ἀλλὰ πεπλανημένως τε καὶ ἀκρίτως ἐξέλιπον. του- 

τέων δὲ τοῖσε πλείστοισι, πλὴν οὐ διαλείποντες Ἰρόνον, 

ὑπέστρε- [51] ψαν οἱ πυρετοὶ πάλιν. ἐκ δὲ τῶν ὑπο- 
στροφέων ἐν τῇσιν αὐτῆσι περιόδοισιν ἐκρίνοντο. πολλοὶ 
δὲ αὐτέων ἀνήγαγον, ὥστε καὶ ὑπὸ χειμῶνα νοσεῖν. 

Πετι. Όσαπ επῖπι Ιπίογάαπι ἆε ππα το Ῥιαγίαπα [ογ1ρ[ο- 

πας, τπί εκ [οπρίασϊ αἰίετα απίάεπ ἵ οταοπμῖς ἴεχ- 

{υτα Πτ, αἰἴετα Υεγο 1Π΄ αἱίετο Πί αρρο[ία ππατβρίπε, πἳ ἆᾳ 

αρ[αχαπα α]ίεγα Ὠηαοίϊ οἰἵαπι Ἱπάίοεπιας, ΟΘΗΓΙΤΑΠΙ(ΠΕ {8- 

οἰαπ]ήδ, οί Ῥτίπιας Ἠλτασι ἱγαυ[οτίρΗι, [οτιρβί αἴαπιᾳαο, 

Γεϊπάε αππι ραἰταίαπι ΠΟ απἰπαἀνογίῖπιας, πθαε εγγαῖαπα 

οοτγεχίπηι6, δει αδί αἆ πωπ]ίος αοσε[ΠΕ, Ιποοντεοία5 ῥρει- 

ΤΙΞΠΠΙ{, 

ΧΧΣΧΥΙ. 

Πμάϊεαδαπεμγ αιίεπι Όιεγ Ίος, οιῖδμς Ὀγευὶ [επί εταηε 

πιογόι, εἶτεα νἱσε[υπµπα ἄἰεπη ; Ρέι ἰπαῖς εἴγοα αμαάγα- 

δε[ίπαωπα ; ππμ[εἱς οἶγοα οσιος ειπα. Ετγαπε αµέετα ποπ- 

πμ], φμῖδιις πο ία, [εὰ ἔμπαι εγγαἰῖοε ἕμπα εἶίγα Ἱι- 

ἀἰσαείοπιετα εποἰε[εεδαπῖ, φμογµπα μἰεγῖσφμε [εγες πο 

πιμίτο ἔεππμογε ἰπιιεγππῖτίεπίες γευεγιεύαπεµ, αἴφιε α 

γευεγ/ίτοιιε ιἰσάεπα γεγὶοᾶϊς ]ιζισαδαπεμγ. Ρἰεγίσφιε νεγο 

ἵμ[ογμπα ία μγοζωσεδαί, μὲ | μὀ ίεπιεπι αεβτοῖατειῖ. 
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Γὰ. ραπ. ΤΝ. [51.] Ἐά. Ραῇ, Υ, (356, ) 
Τίνων δὲ τούτων πρι θῆναί φησι τὸ νόσημα περὶ τὴν 

«΄ ἡμέραν; ὅτι περὶ ὧν ἐποιεῖεο τὸν λόγον, ὡς ἐγώ φημι, 

τῶν ἄλλων νοσησάντων, οὐχὶ τῶν φΏινόντων. ὁμολογεῖ δὲ 

τούτῳ καὶ τὰ ἐφεξῆς ἅπαντα. καὶ γὰρ ἄχρι τῆς ὀγδοηκο-- 

στῆς ἡμέρας ἐκταθῆναί φὴσι τὸ νύσηµα τισὶν αὐτῶν, ἄλλοις 

δὲ πεπλανηµμένως τὲ καὶ ἀκρίτως. ἐκλείπειν, καὶ τούτων τοῖς 

πλείστοισιν ὑποστρέψαι πάλιν. τοὺς ὃ ἐκ τῶν ὑποσιροφέων 
πυρετοὺς ἓν ταῖς αὐταῖς περιόδοις πάλιν κριθῆναι καὶ πολ-- 
λοῖς αὐτῶν καὶ µέχρι τοῦ  χειμώνος ἐκταθῆναι τὸ .νύ- 
σημα. ταῦτα δὲ πάντα τοῖς ἀνωτέρω εἰρημένοις ὅμολο- 

γεῖν σαφώς ἐστιν, ἐν οἷς ἔλεγε' κατὰ δὲ. θέρος δι καὶ περὶ 
φθινόπωρον, πυρειοὶ πολλοὶ, ξυνεχέες, οὐ βιαίως, μακρῷ δὲ 

νοσέουσιν, οὐδὲ περὶ τὰ ἄλλα δυσφόρως διάγουσιν, ἐγένετο. 

ταῦτα μὲν όμολο ογεῖ τοῖς κατὰ τὴν προκειµένην ῥῆσιν εἰρη- 

ώμο ὑπ᾿ αὐτοῦ συμπτωμασιν' ὅσα δὲ περὶ τῶν φὔινωδῶν 

εἶπεν οὐχ ὁμολογει, µάθοις δ' ἂν, εἰ ἀναμνησῷείης βραχέος 

µορίου τῆς ὑπὲρ αὐτῶν διηγήσέως, ἔνθα φησίν' ἀπέθνησκον 

ὃ ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται τὰ τοιαῦτα διάγειν. τοῦτο μὲν 

“Ώπογηπηπαπι πποτραπι αἆ νισεβπιαπα ἀῑοπι ]αάἱοαίππι 
ε[ε ρτοπιποίαὸ  Ἠϊ Γαπί, πιεα απ]άεπι [επίθηίῖα, ἆε οιιῖ- 

Ῥμ5 αρεραί, ο αἱ αἰίοτ ο 1απι {αΡίάΙ αερτοίατιιπῖ, Ομ τα 

αά[αρμ]απίας ο φπας  οοη[ειαπίαν οπηία: . εἰοπίπ Ἠουαπα 

ααἰρακάαπι αἲ «οεἰοδε[ππα. Ἡσαιις ἀῑεπι ργούµοίαπα {ια [[ε 

ππΟΤΡΠΙ αἲξ; αἴφπε α]ίο ἴαπι οιταίῖσο, ἔάπι αὖφαιι. ιιάί-- 

εἶο ἀε[ετι][ῇε, Ἱογαπιααε Ρ]τίπιϊ5 τενεν[[ε, Έεβγες αιι- 

Τε εκ τεγεγβοηίρις εἰσάεαι οἴγοιῖρις Πἴεχαπι {Πο Ἱα-- 

ἀ]εαῖας, πεο ποπ ἱρίοταπι πηπ]15 αἆ Ἠϊεπιεπη 1πδηΙ1Ε: Ργο-- 

«ἀποίαπι πιοχρπη εχβ{ε, ' Ἠαπεο οπιπία [αρεγίις Ργος]είς 

πηαμ]{ε[ίε οοπ[επείαηΕ, ἵπ φπἱρας εἀῑοῖε: Ίαπι νεγο αε[ίαιε 

εἰ αμίµΤΠπο ᾖεθγες παμίίαε, α[γάμαξε, ποι νϊο[επίαεις /εά 

αεργοϊαπείδις ἀἰμίμγμαε, σιέεφµε ἵπ οεεγῖς πιοίεεε ᾖαδει-- 

εἶδις οδοτἰεδαπεµγ. Ἠαεο [απο [γπιρίοπια[ῖ οοπ/[επίαπέ, 
4παο 1π Ῥταε[εηίΙ [εχία αὐ 1ρ[ο Ῥτοπιποϊαία [απί. Όπαε 

νετο ἆθ ἰαβίαϊς Ἰοᾳπίας ε[ι, ποπ οομ[επίϊαπέ, ἆαοᾶ ἀῑα[- 

εετῖς αρί αἆ ππεπιοτῖαπι τεγοσανεγῖ Ότεγεπῃ ραχίεπι ᾳπαο 

4ε Ἠῖ ε[ι εκροβι]ομίθι αβῖ αἲἲ: Ιπίετιεταπέ αιίεπι οε]θ- 

σΑΙΕΝΌΡ ΤΟ]ο ΧΥΠΙο Ε 
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κά. Ον. ΣΧ. [οι 1 Εά. Ῥα[. Ὑ. (056. 351.) 
γὰρ αὐτῷ περὶ τῶν φθινωδῶν εἴρηται, καΐ ην αὐτοὺς 

ὀξυτέρως αποθανεῖν. περὶ δὲ τῶν ἄλλως γοσησάντων έφε- 

Ἔῆς έγραψε τούτοις ὧδέ πως τά τ ἄλλα καὶ µακρότερα 

ἐν πυρετοῖσιν ἐόντα εὐφόρως νεγκαν καὶ οὐκ απέ- 

ὤνήσκον, περὶ ὧν γεγράψεται. ταῦτ οὖν ὁμολογεῖ τοῖς 
κατὼ τὴν προχειμένην ῥῆσιν τὴν τῶν πυρεξάντων διὰ 

ποῦ (557) φθινοπώρου καὶ τοῦ χειμώνος ἀλλὰ καὶ 

διὼ τὸ προειπεῖν μὲν αὐτὸν περὶ ὧν γεγράψεται, μηδεμίαν 

ὃ ἄλλην ἡμᾶς ἔχειν δεῖξαι γραφὴν, ὅτυ μὴ τὴν νῦν προκεί- 

µένην ἐπ αὐτοῖς γενομένην, ἀναγχαϊόν ἐστυ περὶ τῶν ἄλ- 

λως νοσησάντων., οὐ φθινωδῶς ἅπαντα τοῦτον αὐτῷ τὸν 
η εὐρῆσδαι. 

ληη. 
ο] - ΄ .« 

δε πάντων δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἐν τῇ καταστάσει ταυ- 
; . ’ 3 .] 

Τη] µὀνοισι τοῖσι φῬυνώδεσι Θανατωδεα ξυνέπεσεν. ἐπὶ 

τοῖσέ γε ἄλλοισι ἐὐφόρως πᾶσιυ καὶ Θανατωδεες ἐν τοῖσιν 

ἄλλ οισυ πυρετοῖσιν οὐκ ἐγένοντο. 

γ15 Ύπα. οοπ[αείαπι 11116 ο[Γεί:; αὖ Πρίο Παπι(πε ἆο {α- 

υιά15 «ἰοίαπι 6, αἴηπαε ἀ1ρ[ος΄ οε]ετῖας Ἱπίοτι[ε ΡτοΓεγ!. 

[ο Ἠ1δ νενο απϊ αίετ απερτοίαταπί αἲὖ 15, ἀείπεερς [οτῖ- 

ΓΡΠΕ Ἠοο Πιοάο: -αἰία αιῖεπι ει αι ειηίογα : οἱ ΟΠ Γεδηίδης 

ευϊ[ἐεπεῖα ρἰαεῖάε εἰ φμίειε εμζεγιηὲ εἰ ποπ ἐπιεγίδαπες ἆε 

αά δια {οπἱρείας. Ὠαεο Πα μ5 εομ{[επαπί φας 1π Ῥχο- 

Ροβίο ἴοχία ἆο Ἠῖδ ᾳπαθ αΠΙΠΙΠο αἱ Ἠπεμιο Γεβγϊοιίανε-- 

ταπ ἀῑσιιπίασ, Ίππο Υετο  αποά 1ρία Ρργαεϊκιίι 4ε αωῑρας 

{ογΙ δείς π]]απα απίεπα αἰίαπι ογαοιεπι Ύπαπι [οπροτῖί 

ο[ιοπάετε να]εαπηαδ, 1ΙΠ εαπῃ 4ἀαε πππο.ἆε 1ρῇΠς [αοία εῇ, 

πθοε[Πε ε[ι ἆ4ε αἰίεν αεστοἰαπΗβαδ Ύααπ εκ (αμα παπο 

οΠΙΠΘΙΑ οΓαἴΙοπεΠΙ Παβία ε[[ε, 

8 ὁ ΑΙ ΠΙ: 

Εαν οπιηῖδις φμίάεπι Ίος ὧι [αμ ἄε[οτὶρεὶς [ος εαδίάις 

Ιειαἰία οοπεϊρεΓιωιὲ [γΥππρεοππαϊία; ἵπ αἰῖς υεγο οἱωί- 

δις Ιευίτε; [εεῦαιεμ; ἵπ οεἰιεγὶς ἀεπίφιμο [εὐγίδις ἰε- 
(αἰιδιις πιεφμα θεά ολδογία μὲ. 
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ΕΙ. Οµατι. ΙΧ. [οι.] ΚΕ. Ῥα{, γ. (457.) 
"Ἀσχάτη ῥῆσίς ἐστιν αὕτη τῶν εἰρημένων αὐτῷ περὶ 

τῆς πρώτης καταστάσεως, οὐδὲν μὲν πλέον διδάσκουσα, 

ἀνακεφαλαίωσιν δέ τινα ἔχουσα τῶν προειρηµένων, ὅπερ 

εἴωῦεν ὁ ανὴρ πολλάκις ποιεῖν. 

Ρο[τεπια Ίιαεο ε[ εοτΙπῃ, «πας 6 ρτῖπιο Παια αὐ 

Ηιρρουγαίε ρτούιία [απῖ, οναίο, (114ε πΙμ] απἰάεπῃ ἆοζοί 

ΔΠΗΡΙΤΗ5, [εά Γαππια[ίαι οσο] αφτί, Ύµααθ ρτῖς δμιιποϊ]πία 

[ωπίς απο νΙτ [περΡΕΠΗΙΠΙΕΓΟ Ῥταεί[ίαγε οοπ/{πον!. 

Ρ 
ο.) 



/ 

ΙΠΠΟΚΡΑΙΤΟΥΣ ἍἨΠΙΙΗΙΗΜΙΟΝ 4. 
ΚάΙ ΓΗ ΙΗΝΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ: 

ΜΝΗΜ. . 

Εά. ΟΜατι. ΙΧ. [ὅρ. 98.] Εά. Βαί[. Ῥ. (357.) 

1αληνοῦ ΠΠροοίμιον. Ἐν τῷ πρὸ τούτου βι- 
βλίῳ λέλεκται περὶ τῆς τῶν ὡρῶν εἰς ἄλληλα μεταβολῆς, εἴ- 
ρήηταυ δὲ καὶ ἡ κατὼ φύσιν ἑκάστης κρᾶσις, αἵ τὸ προῦε- 

σµίαι τῆς ἀρχῆς αὐτῶν καὶ τῆς τελευτῆς, [35] ὡς ἂν οὖν 

ἐκείνων μεμνημένων ἡμῶν, ὅσα τῶν νῦν λεγομένων ἑξηγή- 

σέως δεῖται, προσθήσω, στοχαξύµενος οὔτε µόνον ἐσχάτως 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ ΤΙΣ ΕΡΙΟΕΜ. 1. ο 

αδΙΕΝΙ ΤΝ ΠΠ ΌΝΜ ΟΟΜΝΕΝ- 

ἘΑδΠπιυς ΠΠ. ΄ 

6α]επί Ῥγαςία[ϊο. } 1ῦνο Ίππο Ργαεοεάεπίθ 

4ᾳ πμίυα ἴοπρεβαίππι αππϊ Ῥεγπιαίαίίοπο ΡΓοπαποῖααΏι 

ο[ἱ, παϊατα]α Πηρι]αγαπα Γεπιρεγαπιεπίπη οχρ]οαίαπι, ΘΑΓΙΙΠΙ 

ἀεπίφαε {παπι ῬρτιηοΙρ απ Ἠπίς ΡταεβμΠΙΙ ἆἀῑε. Ἠ]ῖς 

Ἰἴαηαθ α ΠΟΡΙ5 ΠΠΕΠΙΟΓΕΙΙ5 ᾳπαεοΙπᾳμθ Ίαπη ΠἩΠο ΡΥΟΠΙΠ-- 

εἰαμάα εχρ]απαἰΙοπεπα εχροΠια]απί αἀάϊίατας ἴαπ, ποια αἆ 
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.. ματ. 1Χ., [23. 1 Εὰ. Ρα[. Υ. (457.) 
δν. οὔτε μα τῶν ἑκανὴν ἐχόντων τὴν παρασκευήν. 

πρὸς ἅπαντας γὼρ ὁ τοιοῦτος λόγος ἕξει μετρίως, τῶν δ 
ἄλλων ὁ μὲν τοῖς ἐσχάτως αμαθέσιν οἐκεῖος ἀνιάσει τοὺς. 

ἐν ἔξει διὰ τὸ µῆκος. ὁ δὲ τούτοις ἐπιτήδειος ἀσαφὴς 
ἔσται τοῖς ἁμαθέσιν. αἆλλ οὐδὲ χρὴ τοῖς τοιούτοις ὑπο- 
μινήµασιν ἐντυγχάνειν ἀγαπώντας, αλλὰ καὶ ἄλλως ἄλλο καὶ 
παρ ἄλλου ἀκούσαντες πλατύτερον πολλάκιςι ταυτὼ καὶ 

ἄλλως πολλάκις ταῦτα δυνηθεῖεν ἄνευ παρακοῆς ἐκμανθά- 

γειν τε χρηστόν. 

α. 

᾿Σν Θάσῳ πρωῖ τοῦ φθινοπώρου χειμῶνες οὐ κατὰ καιρὸν, 

ἀλλ’ ἐξαίφνης ἓν βορδίοισι καὶ νοτίοισἑ γε πολλοῖσιν, 

ὑγροὶ καὶ προεκρηγνύμενου. 

Τὸ φθινόπωρον εἴπον ἄρχεσθαυ τῇ τοῦ ἁἀρκτούρου 
ω ’ ουν αν ος 

ἐπιτολῆ, γινομένη πρὸ τῆς φδινοπωρινῆς ἐσημερίας, τηνι- 

Γωπππιο χαἆος ἀιπίακαξ, πεφτιε αἆ [ο]ος Ἱάοποεαπα εγπά1ίτο- 

Ἠεπι αΠΙΠΙΠη ἀἰτίσεπδ; Ἠϊ5 εΠΊΠι ΟΙΩΠΙΡΊ5 πιοάσγαϊο Πι- 

Ἰπφπιοάί αιαάταβίε οχαΒο. Αἲ εκ οεἰεγῖ οππο αλ[ο]αίο 

Ἱπιρεγας Γαπη]]]ατῖς ϱ[, ϱα ἀοοῖῖ οἨ Ρρτο]κιίαίεπι πιο]ο-- 

Πίαπι Ἰηνε]μεί; 5 απίεπι Ιάοπεα Ἱπιρεγῖς οΡ{ουταδιίατ. 

γεταπι πε(πε ο ἴ8]μριδ εοπιπιεπίαγ]5 οοπίεπίος ε[ο 

ορον{εῖ, {[εά εἰ α]ας αἰιιά εἵ αΏ α1ο Ῥεγεῖριεπίες οἱ Ία- 

Ώμς [αερε Ίπεο αἴημο αἶῖαθ Ίαεο [αερῖαθ οαϊάάαπι πε 

οἴίτα ῥταναϊπη ἀοοίτίπαπι ἀῑ[σεγε Ῥοΐετιαπί, 

]. 

Ίπ Τμα[ο απεε αμειππημπα (επρε[ίαίες [γὶρίάαε που ἔενπ- 

Ρε[ίνε, [εά ἀεγερειίε ἵπ αφιϊἰοπίδις εἰ απ[γὶς πιη[εῖς 

επεφµε Πηππίάαε Ψταεγμπαγεῦ α)εξ. 

Αυίυπιπαπι χι ατοϊατὶ οτία απίε αμἰπιηαί]αο αε- 

απποοίῖαπα εὐτίο Ἰπορετο, Γαπο 1βΊΤαι, αἲῖ, απίε αιµΤΗΠΙΗΠΙ 

ΠΙΑΡΩΔ5, Ῥτίαδφααπι οροτίετοί, οροτίας Γα][Γε Γπριάσς {οπ1ρε- 
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Γά. Ον, Εν {18.1 Εά. Ῥα[. Ύ. (451.) 
καῦτα οὖν έφη }εάσθὼν χαήμωνᾶς εως πυρ τοῦ δέονιος. 

τοῦιο γὰρ αὐτῷ τὸ οὐ κατὰ καιρὸν καὶ τὸ προεκρηγνύ- 
µενοι σημαίνει. τὸ μὲν οὖν οὐ κατὼ καιρὸν τοῦ προφθά- 
σαι μόνον δηλωτικὸν ὑπάρχει, τὸ δὲ προεκρηγνύμενοι καὶ 
τὸ μεθ’ ὑετῶν ἀθρόως αὐτοὺς γένέσθαι. 

β. 
Ίαῦτα δι ἐγίνετο τοιαῦτα μέχρι πληϊίάδος δύσεως καὶ ὑπὸ 

πληίαδος. 

«.͵ - ον ΄ ., 

Όει τῆς πλειάδος ἡ δύσις ὀρίδει φθινόπωρον εἴρηται 
’ ᾿ .] . “ [ή -- , 3 . ᾿ 3 ’ 

πρυσθεν' αλλα καὶ Ότι δυο μηνες εἰσιν απ αρατουρου 
ν ες η Δ ΔΝ 

µέχρι πλειάδος, ὅτι τὲ µία ἐπισημασία κατὰ τὸ περιέχον 
ρ.. 3 Π [ αν) ο ον ΄ ΄ Π « ΄ 

ἀπ αθκτοιρου γίνεται, ὃυο ὃ ἐπὶ πλειαδι, µία μὲν οπύτε 
’ - Π .) ’ Στ , . 

συναπτει τῷ «Όινοπωρῳ χειμων ἐπὶ τέλος οὖσα, ἑτέρα δὲ 
’ ” - ’ - ο) .) ’ -” - ’ 

ὑπύτε ἔαρ τφ Όέρει τοῦ ὃ ἀρκτούρου τῆς ἐπιτολῆς µό- 
Σκ. ͵ ., ’ .. 3 

νης οὐδὲ μινηονεύξιν είωθεν /πποκραιης, ἐπειδὴ κατ αὐ- 
Ν 3 ᾿ -” ΄ - Ν Γ ” 

τον ἀρχὴ μὲν γίνεται τοῦ φθινοπώρου, τἐελευτὴ δὲ τοῦ 
’ ., . » » , - Β λ 2 

Όερους είρηται ὃ ἑμπροσῦεν 1δη περί τὲ τῆς εἰς τας ὃ 
«΄ ν / «/; - -” -” 3 

ώρας διαιρέσέως ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ περὶ της εἰς ἑπια, 

Βαΐοδ. Ἠοο επῖπι 1ρᾷῇ ποπ ἔεπιρείυε εἰ 1]]αά μγαεγµτι- 

Ρεδαπε [Πβιβοαπῖ. Τίαααος Ἰαο ἀῑοίίοπε ποπ ἴεπιρεβίνε 

αποιρα [1ο] Γο]απι 1πάϊοες εχ]ΠαΠἰ; Ίαεο ν6χο ῥΓασΓΙΗΠΙ-- 

γεδαπι εαδ οἶ]απι ομπι Ἱπιρτῖριις οοη{εγίῖπι {αείας ε[ε 

ῥτοαηῖ, 

11. 

Παεε ΡΤΟ]εοῖο ἰαἰία αἆμεφιμε υεγβ [αγ οεσαΓ μπι ει [δ 

νεγριίῖας οδογίεδαπΕῖε 

Οιιοᾷ νουγσ]αγαπι οσσα[ας απίάΙπΗπα Πηϊαϊ, απίθα ἆἷ- 

οἵτιπι ε{. Ίππο οἰῖάπι ααοᾶ ἆῑο [πε ππεΠ[ο5 αὓ αγοϊασο αἆ 

νεγρ!]]αδ; ααούαφπε Πσηϊ[ῄσαίϊο ππα Πί ἵπ αξτε αΏ ατοίωτο, 

ἆπαε γεγο α νεγσῖς, απ ππα Ἠτεπης αΏίήπππο οορα]αίαν αἆ 

Ππεπι εχΙῇεηΒ, αἰίετα νετο απ πι γεν αε[αίΙ, ΘῬο]απι νετο 

αγοἰιγ]. ΟΓΙΗΠ1 ΠΙΕΠΙΟΥάΥΟ ποπ σοπΓαονῖί Πἱρροσγαίες, αποά 

1 «ο Ῥπορίαπα απίππιΠΙ οοπβΙπαίαν αε[αϊΐδααε {ἱεγπιῖ- 
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Εάν Ὄἶνατι. ΤΝ. [20. 84.1] Ἐά. Βαῇ, Υ. (4019) 
καὶ ὅτυ θέῴρα μὲν ὀφίόνοιν ἐπερρλῇ πλειάδος καὶ αρκτοῦ- 

ρου καὶ ὡς [541] ἐστὶν αὕτη μόριόν τι τῆς εἰς ἑπτὼ διαι- 
θέσεως ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, διχῆ μὲν τοῦ θέρους .τεμνοµέ- 

νου, τριχῆ δὲ τοῦ χειμῶνος. εἴρηται δὲ καὶ ὡς ουδὲν δια - 
φέρει πλειάδα λέγειν ἑνικῶς ἢ πληθυντικῶς πλειάδας. 

ἡ . 

Χειμων δὲ βόρειος. 

᾿Εφεξῆς τῆ (πλειάδι χειμώὠνος μνημονεύει, σαφώς ἐν- 

δεικνύμενος ὕρον εἶναι τοῦ φθινοπώρου τὴν πλειάδα. προσ- 
έχομεν οὖν αὐτῷ διηγουμένῳ περὶ τοῦ τότε γἐνοµένου χει- 
μώνος. 

ὁ' 

9’ ” ΄ . ” 

᾿Ύδατα πολλὰ, λαῦρα, μεγάλα, χιόνές, μιξαίθρια τὰ πλεῖστα. 
- ', 3 3 -” 

ταῦτα ὃ) ἐγένετο μὲν πάντα, οὐ λίην δ ἀκαίρως τὰ τῶν 

πμδ5 Ργαείετεα εἰ ἆὲά ἰοίῖας απηϊ ἴπ μαίπον Ρραγίες ἀῑνι- 

βοπο Ίαπι απῖρα ἀῑοίαπι εΒβ, Ίἴεπι ἆε εα φ8ε ἴπ Περίενι 

41: αποάφε εἰ αε[αϊίεπι οτία5 [εγπι]πεί πι Ῥ]ε]αἆμηι 

ἴαπι. ατοϊαπὶ, εἰ αμοά 15 Ρατ» απαεάαιαη [οί αμπὶ Τμ 

Γερίεπι ρατίε ἀῑν]βμοπϊ, {[εοία ααϊάεπι ἆμαν ἵπ Ρραγίες, 
πε[ϊαίε εἰ Ἠπεππε 1 γεν; αποά εἰῑαια ΠΙΗΙΙ γε[εγαῖ, { Ρ]εἰαία 

{[ωωδυ]αγίίεν ἀῑχετίς αι Ρ]ανα]ίετ Ρ]εἰαάας. 

Ιῃ. 

ΠΠίιετης αμίεῖι αφμῖ(οπία, 

Ροβ ρ]είαίας Ἰεπιεπα πιεπιογαν]ί, απιπιηὰ Γεγπαίη όσα 

εί[ε Ρἰείαάα πιαπῖ{ο[ίε Ῥτοάειδ. Τρί Ἱίαφμο 4ε Ὠίεπια ης 

οροτία ἀι[εγειίί πιεπίαθπι αἆΠμιρεαια5. 

1ν. 
«4φμαε γπμίέαε, ἰαγβαεν Ἱπαδπαε, πῖνεςν πηϊκίαε [εγεπίαίεο 

Ρἰωτίπιαε. «έφιιο πες οπιπία οομιηρεὐαπὲ, 0η Γαπιειι 
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Εά. Οἶοτε, ΙΧ. [4.1 ο Εὰ, Βαΐ, Ὑν (051. 

ψύξεων. δη δὲ μεθ’ ἡλίου τροπὰς χξιμερινὰς καὶ ἠνίκα 

"ζέφυρος πνέειν ἄρχεται, ὀπισθοχείμωνες μµἐγάλοι, βόρεια 

πολλὰ, χιὼν καὶ ὕδατα πολλὰ συνεχέως καὶ οὐρανὸς λαιλα- 
᾿πώδης καὶ ἐπινέφελος. ταῦτα δὲ ξυνέτεινε καὶ οὐκ ανίευ 

μέχρις ἰσημερίας. ἔαρ δὲ ψυχρὸν, βόρειον, ὑδατώδες, ἔπι- 
νέφελον. Ὀέρος οὐ λίην καυματώδες ἐγένετο. ἐτησίαι ἕυνε- 

χὠς ἐπέπνευσαν. ταχὺ δὲ περὶ ἀρκτοῦρον, ἐν βορέοισυ 
πολλὰ πάνυ ὕδατα. 

.) 

ΓΙολλά λέγομεν ὕδατα γίνεσθαι κατά τινα καιρὸν, διὰ 
1 9» 3 ».- ὃς τὸ τοῦ χρόνου µῆκος, εἰ καὶ μὴ λάβρον ἐν αὐτῷ καταθῥήσ- 

: 7 ’ 
σο:το,. λέγομεν δὲ πολλὰ, κἂν ἐν ὁλίγῳω γρόνῳ ὑπέλθοι λά- 

ε .ν . 

/ - ’ - ) . 

βρα. δύναται δὲ ταῦτα καὶ μεγάλα παλεῖισθαι, αλλ ὅταν 
μα. «..» / ., «/ / Ν / 

Υ ἐφέξης αλλήλων εἴποι τις ὑδατα λάβρα καὶ µέγαλα 7εγο- 

νέναι, καθάπερ Ιπποκράτης συνέγραψεν, ἀκουσώμεθα Λλά- 
βρα ιιὲν τὰ ἐξαιφνίδια, σφοδρά τε καὶ ὀλιγοχρύνια, µεγά- 

4 . 5 3 ει τρ ϱ- υ ’ ’ 

λα δὲ τὰ µῆτ ἐξαιφνίδια μηῆτ ὀλιγοχρόνια παντάπασιν, 

φαΐᾶε ἰπιεπιρεβίυε ᾖ]τίροτα. «απι φετο γρο[ ὀτμπια[ε 

/οἰ(ἐείωπα, ο µμήποµε [ρίτατε εοερῖε }αφοπίμς, γμο[ἐεγίοτα 

/τίροτα πιαβήα», αομι]οπία πηµίία, πῖνες εἰ αφµαε οοπεῖ- 

πεητετ πημἰίαε; «οεἶμππφμε ργοςεἰίο[ωπι εἲ πιθί]μπι. Έαεο 

αμίεπι [ιπιμῖ µτβεδαπε, πεφµε αἆ αεφιϊποοείωτι µσφµθ 

γεπαϊτεδαπι. Ίτεγ πµίεπι [ηρίόμπι, αφμοπίωτα, αφιµο- 

{μπι πιμδιίμτῃ. «4είίας ποπ αἀπιοάμπι αείµο[α Τα. 

Ειε[ιαε οοηΕΙπεπΙεΥ /ρίταρεγμη! ; Ίπο οἰτειίεΥ αγοΙ για. 

Ῥετ[απείδις αφμι]οπίδως οορἰο[αε αἀπιοάμπα αφµαε, " 

Μυ]ίας αηπας αιιοάαπι ἴεπιροτε Πετί ἀῑοίπιαπς, Ρτορῖες 

ἱεπιροτίς Ἰοηβιπάϊπεπα, εἰαπιβ ποπ 1π 6ο νεμειιεπίεγ 

εγαππραπ!. Ὠἱοῖπιας εἰῖαπι π]π]ίας, εἰαππα Ῥαμςο ΤΕΠΙΡοΓΕ 

Ίαγσας εἰ Ἱπιρείπο[ας ἀεοίάετ]πῖ: Ίαε Υετο ρο[απί εἰ πια- 

Ρηαθ νοσατΙ. Ύεταπι (παπι αἱ οοππεπίετ ας Ίαγρας 

εἰ πιαρηας ἀεοϊάι[[ε Ῥτο[εγί, αιιεπιαάπιοάσπι πια] Γοσιρ[έ 

Ηιρροοταίεθ, Ίαγσας απϊάεπι χερεη[ῖπαςδ, γυελμεπιεπίε οἳ 

Ὀγενϊδ {ΕΠΙΡΟΓΙ6: ΠαΡΠᾶΦ Ὑετο πεφαε τερεπίίπαδ πεΠιε 
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ὥσπερ γὲΣ μηδὲ πολυχρόνια. σαφηνείας ὃ' ἕνεκεν οὐδὲν 
κωλύσει καὶ µακροτέρα βραχεῖ χρήσασθαυ διηγἠσει. γιγνέσθω 
τοίνυν ἐξαίφνης ὑετὸς πάµπολυς ὥραις τρισὶν ἢ τέτρασιν, 

εἶτ εὐθέως παυέσθω, λάβρον τοῦτον ὀνομάσομεν. ἄλλος 

δέ τις κατὼ βραχὺ μὲν ἀρξάσθω, κπατὼ βραχὺ ὃ αὐξηθή- 

τω καὶ τοῦτο ταθήτω ὃν ὕλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ει 
ἀκμάσας πάλιν ἀφαιρείτω τοῦ πλήθους κατὰ βραχὺ δι ὅλης 

τῆς ὑστέρας ἡμέρας, εἶτα παυσάσθω, τὸν τοιοῦτον ὧὑετὸν 

οὐκ ἐροῦμεν λάβρον, ἀλλὰ µέγαν. ὃ τοίνυν χειμὼν ὃν διη- 
γεῖταυ ποτὲ μὲν λάβρους ἔσχεν ὑετοὺς, ποτὲ δὲ μεγάλους 
ἐκ διαλειμμάτων, καθαροῦ δηλονότυ γινομένου πολλάκις ἐν 

τῷ μεταξὺ τοῦ περιέχοντος. τοῦτ οὖν ὁμολογεῖ καὶ τὸ γδ- 
γραμμένον ὑπ' [356] αὐτοῦ, μιξαίθρια τὰ πλεῖστα. καὶ 

Χίονας δέ φησι γεγενῆσθαι ἐν τῷ χειμῶνε, μὴ προσθεὶς 
αὐτὰς πολ- (958) λὰς 1 ὀλίγας, ὡς ἂν οὐδέτερον ἵκα- 

νῶς ἐσχηκυίας, ἀλλὰ κατα τῆς πύλέως ἔθος μᾶλλον γενομέ- 

νας. διὸ καὶ προσεῦηκεν αὐτὸς, οὐ λίην ὃ᾽ ακαίρως τὰ τῶν 

Ῥτεν]θ ΟΠΙΠΙΠΟ {οπιροτῖ6, υπ εἳ πεπε ἀἰπίΠχπαδ, οΘεᾷ 
Ρει[ριοπ](αἰῖς ρτγαϊῖα πλ] Ῥτολρεβῖ εἰἶαπι Ῥαμ]ο ΡΓο]]- 

πίογο μή οχῃ]ἰσαίίοπ6. Εϊαι Ιᾳίίας τερεπἰίπα Ῥ]ηνία πιπ]ία 

Ἰοτῖς ἱγίρας γεῖὶ αιαίπος» ἀεϊπάς αιἰππαρτίπιαπα οε[εί, ]αγ- 
βαπι Ίαπο αρρε]αβίπιαδ,. Αα νετο αιαεάαπι ῬΡαπ]αἶπι 

αυ]άεπι Ἱποιριαί ραπ]α πια Ἱποτε[σαί, Ἰάᾳπε ρεί ἴοίππι 

ἀῑεπι εἴ ποοίεπι εχἰεπάαίασ} ἀεϊπάς α νίσοτο τΥ[άΠα πιῖ- 

ππαϊασ Ῥαυ]α[ῖπι οορία ἴοίο {εᾳιεπΙῖ ἀἵε, πιοκ ἀε[β[ίαί, 

να] αθπιο ἰ ΡιΙανῖαπι ποτ Ίαχραπ, Γεὰ πιασπαπι γοσαρίπιαδ. 

Ἠιεπις Ιίαφαε (παπι οχροπῖε, ἀπίεγάιπι αμἴάεπα Ίατσας Ίπα-- 

Ῥυ Ρ]ανίας, ἠπίετά πι νετο Ρε ΙΠπίεγα]]ᾶ ΠιαρΠᾶ8. Αξχ απο- 

αὖε Ῥ]εγάπιαμε Ῥάγας Ππίετοα Γεγοηαραί: Ἠπῖο πᾶπιφαθ Τεῖ 

α[Γεη[ίας αποά αἳ 1ρ[ο [οπρίαπι ε[ι, πιίπίαε [εγεπίαιες 

Ρἰμγίπιαε. Ίνεδ Ῥταείετεα ἀῑχΙί πο Ἠϊεπιε Γαἲ[ε, πο 

αρ[ας πηυ]ί», πες ρᾶιμοᾶς αἀ]εοῖῖ, αἱ 4παθ πεαίταπι αὈιηάθ 

Ἠαβετεπί, [εά 4Ἡ4ε εκ υγρῖς οοπ[αεἰιάίηπε πιαρῖς ε[επί: 

1άεοφιε 1ρ[ε αρρο[α]ξ: ποπ ἔαππεπ φαἰάε ἱπίεπιρε[έίνε ᾗτῖ- 
δοτα. Αίαιε οείετα 4παε Γεαπαπίας οπιηῖα, Ἠ]επιεπα γ]-- 
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ψύξεων. καὶ τάλλὰ δὲ τούτων ἐφεξῆς πάντα τὸν χδρῶς 

να ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν γεγονέναι δηλοῖ, κατὼ φύσιν µόνον. 

αὐτὸν γινόμενον ποιοῦτον, μᾶλλον δὲ τοῦ προσήκοντος ὑγρὸν 

τηνικαῖτα συμβάντα. καὶ μέντοι καὶ τὸ ἔαρ ὑδατώδες, υ- 
χρόν τε καὶ βύρειον ἔφη }εγονέναι, πρὸς δὲ τούτῳ καὶ ἔτι- 
νέφελον, εἶτα τὸ Ὀέρος µέτριόν πως, ἐφ᾽ οἷς πᾶσιν ἐν βο-- 

ρείοις τισὶ, περὶ αρκτοῦρον ὕδατα γενέσθαι πολλά. καὶ 

μετὰ ταῦτα τὸ πεφάλαιον ὕλης τῆς καταστάσεως ἐρεῖ κατὰ 

τὴν λέξιν' ήενομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὕλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ 
καὶ βορείου, οὐρανὸρ Λαιλαπώδης καὶ ἐπιγέφελος. οὐρανὸν 
εἴρηκε κατὼ τὸ τῶν ἰδιωτῶν ἔθος τὸν ὑπὲρ ἡμᾶς αέρα 
µέχρι τῆς ώρας τῶν νεφελῶν. ὁ ὃ ὑπὸ τῶν ἀσερονόμων 
τὲ καὶ φιλοσόφων οὐρανὸς ὀνομαζόμενος ἀπὸ τῶν κατὰ 
τὴν σελήνην ἄρχετοι τόπων. λαίλαπας δὲ τοὺς ἐξαιφνιδίους 

καὶ σφοδροὺς ανέμους οἱ "Ἕλληνες ὀνομάξουσι, καὶ μάλισθ’ 

ὅταν ὑειὸς ἅμα ἐν αὐτοῖς γίγνηται λάβρος. 

Ξ 

σἰάαπι εἰ Πιπιϊάαια ΓΗΠε ἀο]αχαπί, Γεοππάπια ΠαϊΓαΙ 

ἀρίαπα Γοἶαπι {πἰριάαπι, Γεά ἴαπιεα Ύπαπ οοπνοπῖας Πιαπηῖ- 

ἀϊοτεπι Ίππο αοοϊάΙ[ο.  Ὑεγ Ιίθπι αρπο[αιη, [σίάππα οἳ 

αηιἱ]οπῖ πα Γα1 [Τα Ρνοπαποῖαϊ, Ργαθίεγεαφαθ παβί]απι, ἀείπᾶς 

αθ[ιαίεπι αΠαιιαπί]απα. πιοάεγαίαη. Α αιΙβαςδ ΟΠΙΠΙΡΙΗ5 

οἰτοίίετ αγοίαταπι ΓρΙταπ δα αφ Π]οπίρις αᾳαας Γα][ε πια]-- 

ή αίιε Ῥο[ϊίοα {οι Παΐας Γαπηπιαπι Ἠΐσου νεχρῖδ τεσε-- 

:. Γαοϊο αµίεπι αππο ἐοῖο Ἰιιίᾶο }τὶδίᾶο εξ αφμτιοπῖο», 

μας Ργοεεἰίο[ιιηα οἱ πδίίμπι; οοε]απι ἀῑχιί ες γυ]ᾳὶ 

οοπ/[αεἰπάἶπε, ααῖ Γπρτα πο ε[ αἲτ αἆ παδίαπι Ίδιε 

χερίοπεπ. Όποά αιιεπι ἴππι Αβγοποπαί, ἔππι ΡΗΙΙΟΓΟΡΗΙ 

οοε]απι αρρε]Ηίαπέ, α Ι1ηΠ89 Ίοςο εχοτάϊίαγ. Ῥτοςε]]ας 

ΔΠΙ{εΠΙ ΥερεΠποδ εί νεμεππεηίον γεπίος Οταεοί ποπηΙμαε 

εἱ Ριαε[ετία παπι Ῥίανία Πα] οσα 15 Ίαυρα Γαεν]έ. 
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Γάἀ, ματι. 1Χ. [25δ.] ϊ Γά. Ῥα8, γ, (858.) 
’ ἓ. 

1 ενομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὕλου ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορεί- 

ου, κατὼ χειμώνα μὲν ὑγιηρῶς εἶχον τὰ πλεῖστα, πρωὶ 
δὲ τοῦ Ίρος πολλοί τινες καὶ οἳ πλεῖστου διῆγον ἐπι- 
πόνως. 

4{έδεικται διὼ τών ἔμπροσθεν αμῖν ὕτι εἴωθεν ὁ /π- 
ποκράτης τῆς διηγήσέως τῶν γενομένων περὶ τὸν ἀέρα κα- 

ταστάσέων ἄρχεσθαι κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὅταν πρὠτον 
ἐκεραπῇ τῆς κατὰ φύσιν κράσέως, καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ λόγου 
ἐστὶ τοῦτο πράττειν Τῷ µμέλλοντι συνάψειν τῇ τοῦ περι- 
ἔχοντος αέρος. δυσκρασίᾳ τὰς τῶν ἐπιδημησάντων νοσημά- 

των ἐδέας. ἐπεὶ τοίνυν ἀπὸ φθινοπώρου τὴν αρχὴν ἐποιή- 
σατο, δῆλον ὅτι τὸ πρὸ αὐτοῦ θΦέρος ἐσιὶ καὶ ἔπεται τῷ 
πρὸ αὐτοῦ. καὶ τοίνυν ὧσον ἐπὶ ταῖς ὧραις, Νατὼ φύσιν 
ἔχοντα τὰ σώμάτα παραλαβὺὀν τὸ φΏινόπωρον ὑγρὸν καὶ 

φυχρὸν γενόμένον οὐδὲν εἰργάσατο φαῦλον, αλλ ἴσως ἔνια 

γ. 

Ταείο αμίεπι απο Ιοῖο ἠιπίᾶο, [γιρίᾶο εἰ δογεαἰὶ, μεν 
Εϊεππεπι φμίάεπι [αἰμθγιε ρἰωγἰπιὶ Λαδεδαπε, απἱε φεγ 

αμίεπα ρἰετίφμε ποππμιί αἰφμε εἰἶαπι ρ]ιγππὶ ἰαδογίο[ε 

ἀεφεδαπι. 

Α ποΡῖθ εκ [Πρετιοτίρας ἀεπιοπβταίαπι εί Ἠίρροογα- 

ίεπι οοπ/ εν 1ο πανγαίΙοπεΠΙ ϱΟΤΙΠΙ ααῖ 1π αἴτο {αοἰΙ [απ 

Παϊίαππα αμ 1ο εχοτάΙτῖ (εΠιροτε, α απ Ρτίπιαπι α παίιι- 

γα ἴεπιρεγαπιεπίο ἀεοε[ενί, ηεαε αἈδαιιο ΤΑΙΙΟΠο6 1 ε{- 

Ποῖί, αἱ πιοΥΡοτπι 1Ππ να]σις στα [απίσπα Ἴάεας αὐτῖς 

πο απιριεΏ(ῖ5 Ππεπιρετῖεϊ οορι]αίγας Πί, Οποπίαπι Ιία(ιε 

αἳ αὐίΙπΙπο ἀπκιί εχοτάῖωπι, οοπβαϊ αε[αίεπι αηίε 1ρΓαΠα 

οί[ε: 1άφιε [εί αιιοά απίε 1ρ[Ιπι ε[. Παφιε Ῥτο απηϊ 

{επρο[αίιπι γαἰίοπο Γεοαπάιπα ἨΑΙΠΥΑΠΙ ἀθρεπ]ία οΟΣΡΟΓΕ 

εκοῖριεης απἰΙηπς Ἠαπ]όάας εἰ {σάς {αοίμς ΠπΙΠ1] α1ο- 

αμ απι πια] αἰδαλίς πο {ογία[ας εἰἶαπῃ ΠΟΠΠΙΗ15 οοτροτί- 

Ῥμ8 ορϊἰπι]αίας ο[ί, απιαε «πια {επαρεγαπιεηί1 οα]άιογα οἳ 
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Γά. Οἶατι. ΤΧ. [ᾳ5. 86.1] Εὰ. Βα[, Ῥ. (458.) 
σώματα καὶ προσωφέλησεν, ὅσα θερμότερα καὶ ξηρύτερα ταῖς 
κράσεσιν ὄντα κατὰ τὸ Βέρος εἴωθεν εἰς ἀμετρίαν ἀφικνεῖσθαδε 
τούτων οὖν ὥσπερ ἴαμιά τι τὸ φθινόπωρον ἐγένετο, ψυχρὰν καὶ 
ὑγρὰν ἔσχον τὴν κατάστασιν. οὐ μὴν οὐδὲ κατὰ τὸν χὲι- 
μώνα νύσος ἐπιδήμιος ἐγεννήθη διηγήσέεως αξία. τοιοῦτον 

γὰρ ἐπισήμαίνευ λέγων, κατὰ χειμώνα μὲν ὑγιηρῶς εἶχον 
τὰ πλεῖστα' καὶ γὰρ ὃὁ χειμων ὑγρότερος μὲν ἐγένετο, ψυχρό- 
τερος ὃ οὐκ ἐπὶ πλέον 1 κατὼ φύσιν αὐτῷ συμβέβήκεν 
εἶναι ψυχρῷ. διὸ δὴ καὶ διηγούµενος ὑπὲρ τῆς ἐν αὐτῷ 
καταστάσεως εἶπεν, οὐ λίην δὲ ἀκαίρως τὰ τῶν ψύξεων. 

πρῶτον δὲ εὔλογον ἦν ἄρξασθαι νόσους ἐκ τῆς τοῦ περιέ- 

χονιος ἐπὶ πλέον ἔξαλ- [36] λαγῆς, ἠνίκα φησὶν αὐτός' 
ἔαρ δὲ ψυχρὸν, βόρειον, ὑδατώδες, ἐπινέφελον. ἔαρ γὰρ 
εὔκρατον εἶναι χρὴ, οὐ ψυχρὸν, ὥσπερ οὐδ ἐπινέφελον, 
οὐδ ὑδατώδες. ὅτι ὃ ἀπὸ τῆς ἰσημερίας ἄρχεται τῆς μετὼ 
τὸν χειμώνα τὸ ἔαρ ἐθῥέθη ἡμῖν κατὰ τὸ πρόσθεν ὑπό- 
µνηµα, καὶ αὐτὸς δὲ σαφώς ὁ Ιπποκράτης ἐνεδείξατο κατὰ 

τὴν προκειµένην διήγησιν. εἰπων γὰρ ὅτυ ὀπισθοχείμων, 

Ποοῖοτα {πῖ, αἆ Ἱποοπιπιοβεταίίοπεπῃ ρεῖ ΗΙΕΠΙΕΠΙ ρεΓΥε- 
πίχο οοπ[αςνοταπί. ΠΗῖς ἰσίίας απέππππας ἵαπηπαπα πιεάε]α 

απαεᾶαπι {μα {πιριᾶαπι εἲ Ἠαπιάαπα Παίαα [ογΗϊμς. οι 

ἵαπιον Ἠϊεπιο πποτρας Γαί εριἀεπηήας εχρ]ἰοαίΊοπε ἀΙραις: 

Ίου επί Πρπϊῃμοαϊ Ἠϊ υοιρῖ: ρεγ Πἰεπιεπι φμίάεπι [αἰμ- 

δτίιεν Ἱαδεδαπε ρἰμγπί.  Ἠίεπίπι Ἠαπιάϊίον εταί Ἠϊεπις, 

Γοεά ποη πηι]ίορογαο {πσίάϊοχ, απππι 11] ε[[α (Ἰριάο Γεοαπ-- 

ἀππι παϊαταπα αοοϊί.  Ιἀοίτοο [απε βΠαΐίαπι 1ρῇας παντα 

Ἴαάοο Ῥτοί[εγί: Πο Εαππεπ αἀπιοάμπα ἐπιεπιρεβίνε [τίροτα. 

Αί ταΠοπΙ οοΠ[οπίαπθιπι οταί ΠΙοτρο5 οτίππι Παρυιῆε εκ 

πια]ονί αππρ]οπ[]ς αδτῖς Ἱπιπιπίαίοπα, παπι 1ρ[α ]οᾳπ ασ: 

υεΥ αἰιίεῖπ Γηριάμτα ν αφμι[οπίμπα, αφιοΓ πε, πμβριίωτῃ. Ύει 

οπίπα ἰοπιρεταίαπι ε[α οροτίεῖ, ποπ ΠΙρ]άππα, αἲ πθο ἨΠιι- 

Ῥϊ]απι πεο αηποίαα,. Οαοἆ απίοπι Υεγ αὖ εο ᾳαοά 11 6ππεπι 

Γεααϊίασ αοφι]ποοξίο εχοτάἰαίαχ Ἱπ Ῥταεοεάεπίε οοπΙπιεΠ-- 

ταγῖο οκρ]ἱσαίαπα ο[ι, αίηιια 1ρίο Ηἱρροοναίες ἵπ ργαςΓεΠΗῖ 

παχτα(ἶοπο ἀῑ]αοῖάο ἀοπιοπβχανίί. Όσαπι οημίπι ἀοομί[εί 
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Κά. Οµασι, ΙΧ. [26.] Εά, Βα[. ο (958.) 
χάπειτα προσθεὶς, ταῦτα δὲ συνέτεινε καὶ ουκ ανίει μέχρο 

ἐσημερίας, ἐφεξῆς προσἐγραψεν, έαρ᾽ δὲ ψυχρὸν, βόρειονν 

ὑδατώδες, ἐπινέφελον. ἔδωμεν οὖν ὁποίᾳ τῇ καταστάσει τοῦ 
περιέχοντος ἠκολούθησὲ νοσήματα. 

/ ας 

“Ἠρξαντό δίὰν οὖν τὸ πρώτον ὀφθαλμίαι ῥοώδεες, ὀδυνώδεες, 

ὑγραὶ, ἄπεπτοι, λημίαυ σμικραὶ καὶ δυσκόλως. πολλοῖσιν 

ἐκρηγνύμεναι, τοῖσι πλείστοισιν ὑπέστρεφον, ἀπέλιπον 

ὀψὲ πρὸς τὸ φθινόπωρον. 

Καὶ διὰ τὶ μὲν ἐν ἡρι τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων ἢ 
γένεσις ἤρξατο 'προείρηταυ". διὰ τί ὃ ὀφθαλμίαιυ μᾶλλον 

τῶν ἄλλων παθών ἐγένοντο µαθοι. ὢν εἰ «τῆς ἐν αὐτῷ 

καταστάσεως ἀναμνησθείης. ψυχρότερον γὰρ ἔφη καὶ βό-- 
Ὄειον καὶ ὑδατῶδες καὶ ἐπινέφελον γεγονέναν αὐτό. εἰ μὲν 
οὖν ὑπὸ τῶν ἀνέμων µόνον ἐπλήγησαν οἱ ὀφθαλμοὶ, χωρὶς 

Ροβεγίοτα ᾖ[γίσοτα Ἱπαρπα ᾖμί[]ο, αἀ]εοῖί Ῥο[θα: ᾖαες 

ωμίεπι [ιπιμὶ Ἱτβεβαπε, πεφµε αἆ αεφιμιποεΙῖμτα µδφμε Τε- 

ππιέεδαπε, ΑάοπΙΡΠΙ ἀείποερς: υεγ αμµίεπι ]τιριάμπα, αφιῖ-- 

ἰοπίμπαν, αφιο[ιπι εἰ πμδί]μπ. Ἰἴαφπε ο ππαπι ΕἨα]αδπιοᾶί 

“αέτίφ Παἰαπα ΠΠΟΥΡΙ οοπ/{[εφια {πι νιάεαπιαδ, 

γ]. 

(ωερεγωπε ἴιαφμε ρτίπιιπι ορ]ε]αἰηηίαε Π]μεπίέες εµπη ἀοίοτε: 

Ἀμππϊάαε, εγμάαε, επιίαξ ραγυαε» Φαε ἀῑ[βεί[ε παμ[είς 

εγµπιρεπίες ρἰμγὶπαῖς γευεγιεδαΠΙΜΥ, ασ [ετο αἆ αμεμταπιτα 

τεζίφμεγμη. 

Ὅατ είῖαπι νετε φαυἶάεπι οοερενῖῖ πιοχρογαπι ερἸἆαπηῖο-- 

τΗπ Ρεπεταῖο, Ρταεπαγγαίαπα ε[. «πχ νετο Πρριαάϊπεφ 

οεἰετῖο πιοτρῖς {γειιοπεῖας εγθαγεπίαν ἀῑάϊοετίς, { Παίαπι 

ἴρμαφ πιεπη]πετῖ, ΄ ΕτίσΙάΙοτεπι 6ΠΙΠΙ, ἀαΙΙΙΟΠΙΗΠΙ, 84πο- 

Γαπι οἳ πιαρίαπα {αϊ[ε Ρτοπιποῖαί. οἱ ΙΠαφιθ α τεμί16 

οσο] 1οίί [οἶαπι Γα1[Πεπί, 1ρῇΠ5 οἰίτα ἀεῄακαπι Πρριίμάἴπες 
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Εά. αντι, ΤΧ. [26.1] Κὰά. Βα[,. Υ. (358.) 
ο Ἀ πα δαν ῃ , να π 9 µ ε 
ῥεύματος αν αἱ οφαλμίαι συνέπεσον αὐτοῖς. ἐπεὶ δὲ μεῦ 

Φγρότητος πολλῆς ἐγένετο τὰ βύρεια πνεύματα, εἰκότως 

ῥοώδεις ἔφη τὰς οψφθαλμίας γεγονέναι, τουτέστεν ὑγρᾶς, ὡς 

ἀπὸ καταστάσεως ὑγρᾶς γεννηθείσας. ὀδυνώδεις ὃ' ἑκατέρως 
ἦσαν καὶ μετὰ ῥεύματος συνιστάµεναι καὶ χωρὶς τούτου, 

τῷ διαμένειν τὴν ψύξιν. ἵκανὴ γὰρ καὶ αὕτη τοὺς ὀφθαλ- 
Δ 32 ν ῃ ε) / 3 2 | Ἡ δε. ” . 

μοὺς. ὀδυνωδεις ἐργάσασθαι. νυνὶ ὃ εἰκὸς αὐξηῦηναι τας 
ι] ΄ -” “... -” . -” ., - 3 ε) η) « ’ 

ὀδύνας, τῆς ψύξεως τῶν ὀφθαλμῶν ἅμα τῷ κατ αὐτοὺς ῥεύ-- 
/ »” ΄ - 

µατι συνελθούσηο. ἄπεπτου δὲ γίνονται καὶ χρόνῳ πολλῷ 
παρέµενον διά τὲ τὴν ὑγρότητα καὶ τὴν ψύξιν. τὸ γάρ 
του πέττεσθαυ τοῖς ῥείμασε γίνεται κρατουμένοις ὑπὸ τῆς 
ἐμφύτου Θερμασίας. κρατεῖται δὲ ῥᾷον, ὅταν ὀλέγον τε ᾖ τὸ 
« Ν Ἡ] λ / Ν εο 4 Δ ᾽ Λ 
νγρον και μη πανυ ψυχρον, οταν δὲ πολυ καὶ ΦυχρΟΥ, 

δυσκόλως πέετεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡᾗ κατὼ φύσιν ἐν τοῖς 

δώοις Θερμότης ἰσχυρὰ μὲν οὖσα Φᾶττον ἐκπέττευ τὰς ἐν 
” [ή . 

αὐτοῖς ὑγρότητας' εἰ ὃ' ἀσθενῆς, µόγις ἓν χρόνῳ πλείονε 

περιγίνεται καὶ κρατεῖν δύναται τῶν ὑγρῶν. ὅδιὸ καὶ εί 

αοοἰζ [ποπ Ομπία νεγο οι Παπάτίαίο εορίο[α αφ μ1]οπ1ϊ 

νεηίϊ Ρρενῃα[ἴεπί, Ίατο οοµ]ογαπὰ α1ηΠαπιπαίίομες Παειίες, 

Ίος ο[ί Ἱπιπι]άας {αἱ ρνοίεν., {απηφαπι 4 Ἰαπηϊάο Γαία 

Ῥτοσγεαία» : οµπι ἀοΐοτε αὐίοιι πἰχοφιιθ. πιοίο εταπί εἲ 

επι τ]αιππαίο οοΜβ{ἰείος εἰ αὔσαιαε Ἰοσο, αποά Πρι 

Ρει[ενετατεί. Ἱρίίιπι Ἠαπηιο {ίσα αἆ ἀ4οΐογες οο]{8 

εχεϊἰαηἆος Ιάοπειπι οδαί.  Ναπο απίοπι ἀ4ο]ογες αποίος 

ε[[ο νογϊ[πχ]]ο εβ, οοµ]ογαπα Γήσοτο εἰ τμευιηιαίο 1π 1ρῇ9 

Ππιαὶ οοΠποΙτΓΘΙ δις. Ἱποοείαο νοτο εγαπί εἰ Ἰοήςδο ἴεπι- 

Ῥου6ο ρετιπαπεραπῖ, Ῥτορίος {πο Ἠπ]άμίαίεπα αι Γ]ρας: 

εοσοΓΙοΠθ8 Πα Παπ τλειπιαῖρας α παϊϊνο οβ]ογο [α- 

Ρεναίῖθ. Εαοΐ]ε νετο [πρεγαπίας, (πάπα Ἠΐ9 ραποις ἨΠΙΠΟΓ 

Ειεγ{ί πθο πιμ]ίορονα ΠΠδίάι. Όυσιπι επί πα] ας 

{ε]σιάας Γιος, ἀἰ[ιει]ίευ οφ έν. ὅαπι νεο οαἱοι αὐῖ-- 

παπα { [οομηάια παίατασι τοβαβας ααῖάεπαι {ποτέ 

1ρ[όγαπι Ἰπάπιογας οἶ[αδ οοποοφι(ξ: { γεγο Ππιρεοϊ]]ας, νῖκ. 

Ἰοησϊογί {οπιροτο [προνίον εγαἀ1ὲ ἩπποΓοδ(αθ Ροίε[ί ονίπ- 

ἄσνο, ΘΟποσῖτσα Π ορ]ι]ιαἰνητῖς οιταί ΓΠπενίπίν γατ[ας τπ 
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Εὰ: Όματι. ΙΧ. [26. 37. 1 Γά. Ῥα[, Υ. (358.) 
τινες ἐθεραπεύθησαν, ὑπέστρεφον αὖθιςο. ἠσθεγηκότας γαρ 
ἐν ταῖς ὀφθαλμίαις τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ περιέχον ψυχρὸν 

βόρειον ὑδατῶδες καὶ ἐπινέφελον γενόμενον εἰκότως 
έβλαπτε. εἴωθε δὲ ταῖς τοεαύταις ὀφθαλμίαις ληµία }ίνὲ- 
σθαι μικρὼ, µόγις ἐκπίπτουσα διὰ τὴν πύκνωσιν τῶν χιτώ-- 

νων, ἣν ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντοο ψΨυχρότητος ἔσχον. ὅλῳ 
μὲν οὖν τῷ ἦρι [37] χείρους ἀναγκαῖον ἦν ἐν αὐτῷ γί- 

γεσθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐν δὲ τῷ Φέρει τὴν ος ἐν 
αὐτοῖς σκερῥώδη διάθεσιν ἐς πέψιν ἀχθῆναν κατὰ βραχύ. 

τὰ 7ὰρ ἐν χθόνῳ κατασκευασθέντα νοσήματα, καὶ μαλιστα 

ὑπὸ φυχρῶν τὲ καὶ ὑγρών, οὐκ ἐνδέχεται λυθῆναι ταχέως. 

᾿εἰκότως οὖν ἔφη τελέως παύεσθαι τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
πάθη κατὰ τὸ φθινόπωρον. 

ἕ 

Κατα δὲ Θέρος ἤδη καὶ τὸ φθινόπωρον λειεντεριώδεες καὶ δυσ- 

ἑντεριώδέες καὶ τεινεσμοὲ καὶ διάρῥοιαι χολώδεσι, λεπτοῖσι, 

πολλοῖσι, ὠμοῖσι καὶ δακνώδεσιν, ἔστι ὃ) οἷσι καὶ ὑδατωδεσε. 

εως ἀεο]άεγαπί, ὨεΡί1αίος Παπῖάεπι ορια πι]ῖς οσπ]ος 

απιριεης [σας αηυΠοπΙαπα, αποί[απα εἰ περα]απι Ίπτο 

οβ]αεάεραῖί, (ϱοπ[αενῖί ἹΠα]αςπιοςί οσαοσαι {πΠαπιππα[ίο- 

πῖθας Ῥαγνα οβοτῖτί Ἱεπιία, οµαε παὐιμεί[πια [ογάες επίτε, 

νὶκ εχεἰἆεπς Ρτορίες {πμίοαχαπη ἀεπ[ιίαίεπι, 4απι εχ Απι- 

Ῥτεπϊ {Πίσοτε [ογβίας [απί, Όπατθ Τοίο γεγε πεσε[[ατσίο 

ἀειέγίογο5 οσοπ]ῖ εναάεδαπέ; αε[ίαίθ Ὑετο «αάε [οἰσγμόία 

{αεγαί αΠεοίῖο, εα [εη[πι αἆ οοοΜοπεπι ἀθάπεία εΠ, Οταῖ 

Ἡαπιαμα Ίοησο ΓΕΠΙΡΟΤΕ Ῥτουγεαίϊ εταπί ΠΙΟΣΡΙ εἳ Ῥταείε- 

επι α ΕΊσοτε εἰ Πιαήάιαμρας, [οἰνὶ οε]ετ]ΐέει ποἨ ῬΡοβίθ- 

γαπε, Μετίίο Ισίίατ οευ]οταπι αΠεοίαθ ρετ απίαπιπάπι αὔ-- 

Γο]αίιαο οείἴα[[ῖο Ῥτοίι]τ. 

ΤΗ. 

ύαπα «εγο αε[ίαιε εἰ απΙμΠΙΠΟ ἰἰεμιεγίαε, ἀγ[επιεγίαεν τέ- 

πεοπαὶ εἰ ἀἰαγγ]οέαε εν ὐΙίο[ς, εεπμίδις, πιεί εγμάῖς 

εε πιογἀαοίδμς ἀε]εειιοπίδις Ετα[]αίαε [ιμπν «φιιδισάατα 
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πολλοῖσι δὲ καὶ περίῤῥοιαυ μετὰ πὀνου χολώδεες, ὑδατω- 

δεες, Συσματωδεξρ, πυώδεες καὶ ότραγγουρεώδεες. Ἶ 

-” ΄ κ. ’ Π ι ' 

Οὐ ταῦτα µόνον ἐγίνετο νοσγµατά τὲ καὶ συμπτώματα 
” ’ 3 . 3 ”, . ο Γώ Ε] κ." 3 ο” 

τοῖς Θασίοις, ἀλλὰ καὶ ἄλλα. τινὰ περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρτῖ. 
' η) ’ , ' 

ποικιλώτατα γὰρ ἐνόσησαν, ἑτερογενέοι περιπεσὐντὲς γοσή-- 
3 η) ος ϱ τν» 

µασι. τὸν κοινὺν ὃ οὖν λόγον, ὃς καὶ πρὸς τὸ μὴ νοσεῖ- 
αι ΄ ηλ | ο 

σθαι πάντας τοὺς ἐν τοιαυιη καταστάσει γενομένους ἐστὲ 
” Φον ος ὦ " ) 

χρήσιμος, ἐρῶ πρότερον, εἴθ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τα κατα µέρος ἀφί- 
| ο) ’ ΐ -” ” 3 ’ -. 

ἔομαι (3569) νοσήματα. σκοπεῖσθαυ δεῖ ἐν πάσαις ταῖς 
τι Ν -” ' 

καταστάσεσι τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν φύσιν ἑκάστου τῶν ἄν- 
3, Δ ΔΝ ' ’ ι αν 

Φρώπων, ὅπως ἔχει σχέσέως πρὸς τὴν κατάστασιν. ἤτοι γὰρ 
3) Ἂ . ..) ον . 3 4 

εὐάλωτον 3) δύσάλωτον 3} μετρίως ἔχοντα πρὸς αὐτὴν εὐρή- 
3 ’ τ 2 κ... ε / ’ 3 3 / 3 

σεις αὐτα. εἶθ ἑξῆς ἁρμόσεις τά τ. ἐπιτηδεύματα καὶ 
. Δ .. 

σύμπασαν τὴν ὑγιεινὴν δίαιταν ὑπεναντίον τῇ καταστάσεν. 
--κς » ͵ . , κ ” - 

τὸ μὲν οὐκ εὐάλωτόν τὲ καὶ δυσάλωτον εἴναι τὸ σώμα τοῖς 
ἐξ 9 .) ”, ολλ / ϱ) αι ο) ὃ ν) ο) « ο 
έξωθεν αἰτίοις εἴρηται πολλάκις Ἠμῖν, διά τὲ τῶν ὁμοιύτη- 

ειίαπι αφµοᾖς. Εἱεγίσφμε αιίεπα ΡεγΙΥΤΠΟεαΘ ΟΜΤ ἀοίοτε 

δΙ[ίο[αε, Γαππεπίο[ας, αθμο[αε, ριΤΗίεπίαε εἲ εμτη [έγαιι-- 

δμγία εοπΙἰςεγιπῖ. 

Ίοπ 1 ἰ(απίαπα πιοτΡΙ εἰ [Ὑπιρίοπιαία Τ]μα[ϊ οῬοσῖθ- 

Ῥαπίας, νεγπα εἴἶαιη . αἰῖα απαεάαπα, ἆε αὐἴρας ἀείποερθ 

αοίατις ε[ι. ΊἈΝαπι νατῖο αἀπιοάμπι αερτοίαραπἰ, απ 1π ᾱἷ-- 

Νετί ϱεπογῖς ΠΙΟΙΡΟοΦ Ιποϊάσγοιϊ, Οοπιπιαπεπα 1ἴα(ας ΡεΙΗ8 

44 {εχαπι ταΙοποπι αᾱ 14 τα 1]οπα, ΟΙΙΓ. ΠΟΠ ΟΠΙΠ6Φ «ο 1Π Παῖα 

Ἀοερτοίαγεη!ί; ἀειπάο αἆ Πησα]ο5 πιοιὮος ἆενειπίασπε Ὅοι- 

Πάετατε αμίεπι οροτίεῖ 1π Παρα οπιπῖρας απίαδοι]άδᾳαθ 

Ἠοπα]π]ς πω αεἰαίεπι ἴππι παϊπτασα,  ο]αδπαπι [ο]]οσῖ 

ἀἰ[ροβοπίς αἆ Παίππα Γαογί,  Αιἲ επῖπα 1]]άπι αἆ [ἱαίαπα 

{αεῖ]ε αιαέ ἀΠεῖ]ε ααί αΠαιαίεπιις Ῥραγαίαπα ε[ε Ἱηνεπίες, 

ἀεϊπάα {μπι νἰίαο Ἱπβιίπία απ. πη]νεγίαπι [αἱαρτεπι. νι- 

οἵις ταἰίοπσπι [αμ [αροοπίνατίαπι οοπ/{Πίαθς,. Οσοά εωῖπι 

οοὔρα8 πι Γαο]α ἴππι ἁῑ[ιοι]α αἳ εχίετηῖς ἀπ]ατῖῖς α[]-- 
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τα καὶ τὴν ἀνυομοιότητα τῆς κράσεως γενέσθαι. τῆς γὰρ 

ὑγείας ἐκ συμμετρίας γινοµένης τῶν τεττάρων στοιχείων, 
εἴτε ποιοτήτων εἴτε δυνώμέων θέλεις ὀνομάξειν, ὑγρότητος καὶ 

εηρότητος καὶ θερμότητος καὶ ψυχρότητος, ἔνια τῶν σωμάτων καὶ 

φύσεων καὶ ἡλικιῶν ἐστὶ δύσκραταν τούτοές οὖν αἳ μὲν ὅμοιαυ 
καταστάσεις νοσώδεις εἰσὶν, αἳ δ ἐναντίαι συμφέρουσιν 
αυτοῖο. τοῖς ὃ) εὐκράτοις σώμασιν αἳ μὲν εὔκρατοι κατα- 
στάσεις ὑγιειναὶ, βλαβεραὶ ὃ αἳ δύσκρατοι. ἀλλ ὥσπερ 
υὐδεμία τῶν δυσκράτων καταστάσεων ἄγαθὴ τοῖς εὐκράτοις 
ἐστὶν, οὕτως οὐδὲ µεγάλως βλαβερὰ, καθάπερ τοῖς δυσκρά- 

τοι. αἱ μὲν γὼρ ἰσχυρῶς ὑγραὶ καταστάσεις ἐσχάτως 
βλάπτουσι τὰ δύσκρατα σώματα καθ ὑγρότητα καὶ ψυχρό- 
τητα, Λαθάπερ γε καὶ αἱ ὑγραὶ καὶ [38] αἱ θερμαὶ κα- 
ταστάσεις τὰς ὑγρὼς καὶ θερμὼς τῶν κράσέων βλάπτουσε. 
καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον αἱ θερμαὶ καὶ ξηραὶ τας ὁμοίας. 
σα γὰρ ἐγγὺς δη τοῦ νοσεῖν ἐστε σώματα, νύσον τοιάνδε 

διὰ τὴν οἰκείαν δυσκρασίαν ἐξελέγχεται. τὰ ὃ ἐναντίως 

οἰπίατ, ἴεπιρεγαπιεηα ἴππι ΠπΙΗπάιπεπι οαη[απι εἴΠε α 

ΠοΡΙς [αερεπιππετο Ῥτοάίίαπι εί. Όσιαπι επἶπι [απ]ίας εκ 

Ἰαίαοχ εἰεπιεπίοταπι οοπιπιοάεταοµε εοπ[εί, ῄνε ααε]ῖ-- 

ἰπίες Ώνε {/αοι]ίαίες αρΡρε]]ατε νο]αετῖδ, Ἠαπι]άτίαίϊς, {Πο- 

οίαίῖδ, οα]αἀτίαίἶς οἱ {1ΡιάΠίαίΙ6, ΠΟΠΠΗ]Ι8 ἴππι Τεπιροτα, 

μπα παίαταε, Ίωπα αείαίε», Ἱπίεπιρεταία [απὲ, απἴρας 11 

απἰάεπι Ππιῖ]ε [αΐπς πιοτρος εχοϊίαηῖ; 1 νοτο οοπίγατϊ 

εοη{εχαπ!ί. Τεπιρεγαιῖς επῖπι οοτροτίρας Τεπιρεταί Παίας 

{αιαβγες Γαπῖ; Ιπίεπιρεταί Ὑετο Ποσ[ῖ. γεταπι τί Ιπίεπι- 

Ῥεγαίογαπι [αἵπαπα πα]]α9 ἐεππρεταῖῖς Ῥοπας εΠ, Τα πειτε 

αἀπιοάμπι ποχίμδ, αυεπιαάπιοάσπα ΙΠίθπιρεταίῖ,. Ίναπι νε- 

Ἰεπιεπίεν Παπά εἰ {πὶριάϊ Παίας Ἰπίεπιρεταία ΟΟΥΡΟΤΑ 

Ἡιπιϊἁίαίε εἰ {ησιάαίε [απππιο Ἰαοάιαί, απεπιαάπιοάυπε 

εἴῖαπι εἰ Ἠππιϊά1Ι εἰ οα]ιάϊΙ Γαίας ἴππι Παπάς ἴππι σα]τάα 

επαιρογαπιεπία Ἰαεάαπι, Ἐαάεπι 4αποφμθ ταβοπο οα]άα οί 

Ποσα Ππμ]α: Ὠαπι ᾳπαε ΟΟΥΡΟΤΑ ἸΊαίπι ρχορε {απί τί Ἠαπς 

πποτραπα ἀπουπταπί, εκ Ρρεου]ατί Ιπίεπρετα αγσα ία. 

Όμας νετο οοπἰχατίο «παπι αγ πποάο ἰεπιρεταία [αμ 

σΑΙΕΝΌὉ5 ΤΟΜ. ΧΥΠΙΠ. σ 



ϱ8ϐ 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΗΙ{ΗΜΙΑΣΝ 4 

Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [38.1 Ἐά. Βα[, . (359.) 
κεκραµένα τῷ περιέχοντι πρὸς τῷ μηδὲν ἀδικεῖσθαυ γίνε- 
ται βελτίω τῇ ἁἀμετρία κολαζόµενα. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν 

ἐναντίων ἐστὶν ἰάματα. ταῖς οὖν θερμαῖς καὶ ξηραῖς κρά- 

σεσιν ἡ ὑγρὼ καὶ ψυχρὰ -κατάστασις ὠφέλειαν μᾶλλον ἢ 
βλάβην παρέχει, διὼ τῆς εἰς τοὐναντίον ἀγωγῆς µεσύτητα 

κράσεως ἐργαξομένη. καὶ τοῦτ ἦν αἰτία τοῦ μὴ νοσεῖν 
ἅπαντας ἐν ταῖς δυσκράτοις καταστάσεσιν. ἐὰν οὖν τὶς 

τοῦτο γινώσκη, τὴν ὑγείαν φυλάξει, τοῖς σώμασι τἀναντία 

διαιτήµατα προσάγων. ἂν γὰρ ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν τὸ πε- 
ριέχον ἡμᾶς ἐστι, δεήσευ θερμαίνειν τὰ σώματα, καὶ μάλισθ 
ὅσα ψυχρότερά τὲ ἐστι καὶ ὑγρότερα. υμνάσιά τὲ οὖν 
πλείω τοῖς τοιούτοις ὠφέλιμα καὶ οἶνος ὀλίγος θερμότερος 

φύσευ ὢν καὶ ὕδωρ προσλαβων, ἐδέσματά τε θερμαίνόοντα. 
καὶ µέντου καὶ τὸ καθ ἕκαστον αὐτῶν ποσὸν ἔκ τὲ τῆς 
τοῦ σώματος κράσεως εἰσόμεθα καὶ τῆς τοῦ περιέχοντος, 

ἐφ᾽ ὅσον ἑκάτερον ἐκτέτραπταυ τῆς εὐκρασίας ἐπισκοπούμε- 
νου. κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς ἐκτροπῆς καὶ τὸ ποσὺν τῆς 
διαίτης ὑπαλλακτέον, οἷον εἴ τὲ ἐστι σῶμα τῆς εὐκρασίας 

Ῥγαείεγαμαπι αποᾶ πλ] Ἱπ]υτία αοοϊρίαηῖ, τεάἁσπέαι 

4ποαπε Πηε]ογα αἳ Ππιπιοᾷργαίοπε επιεπάαία: οοΠίταΥΙ8 

Παπϊάεπι οοπἰχαγίογαπα Γαπὲ τοπιεάῖα. Οαάϊς ἀδίίατ οἱ 

Ποοῖς {επιρεταπιοπ!ῖς Ἠπηϊάας εί {π]ρίάας Παῖας ορεπα Π]8- 

5ἱ6 «παπι ΙαεΠοπεπι ρτας[αξ, απ αιοά αἆ οοπίγατίπη: 

ἀποαῖξ, {οππρεγαππσπίϊ πιαάΊμπι. εββοΙ. Ἱααπε οαπία Μαϊ 

ο) ΠΟΠ ΟΠΊΠΘΒ1ΙΠ Ππ{εππρεγαῖὶς Παρας αερτοίατοεΠῖ, 9ἱ 1 

1ᾳ1ίαχ 1ά ποροαί, οοτροτίθα5 [απ]ίαίεπι Γετναριί, οοη!γᾶ- 

τίαπα νιοίπθ ταίοποπι αἁλήριίατας. ἈΝαπι {4 Μαπιάας εί 

{γιριάας Πί ααῖ πο απιβῖῖ αὖτ, οα]ε[ασϊοπάα ΓΙΠἳ ΟΟΥΡΟΓΤΑ, 

8ο Ῥας[ογί]πι 4παο ἔππι {ΠρίάΙοτα ἴαπι Ἠαπιάῖογα εκ [αηῖ 
αυἴρας οχετοϊίαίῖοπες {γοηαεπ!Ιογθς [αηΐ ρεγαῖ]]ες, νίπαπιατς 

Ρ4ΠοΙΠΙ παίχα οαµάϊας εἳ οαοά αηπαπι ἀοοερετῖί εἲ 4ὗαε 

οα]ε[βοἶαπί εἀμ]ία, Λο Ρταείετεα {ρίοταπι Ππρα]οταπῃ Ύπαπ- 

Πίαίεπι {ππῃ εκ οογρογί ἴππι οκ αδγῖ αππρ]εη[ῖς Τείπρο- 

ταπηεηίο ασπο(σεπι5, Π αιαπίαπα αἳ ορίϊπιο΄ {επιρεγαπιεΠ!ο 

αἰἐεγαίταπι ἀεοσ[[ογ; οοπ[άθτεπια. ἵΝαπι Ῥτο 4εοε[ῇοπῖς 

ππαρηἰπάἶπο εξίαπα ν]οίας αααπΗίαθ ρειππίαπάα γεπῖέ, Ἡί 
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ἐπὶ πλεῖστον αποκεχωρηκὸς πρὸς Ὀὑγρότητά τὲ καὶ ψυχρό- 
τητα, τοῦτο κατὰ τὴν προκειµένην κπατάστασιν ἐπὶ πλέον 

αὐτοὶ ξηρανοῦμέν τὲ καὶ Θερμανοῦμεν. «εὲ δὲ ῥιετρἰως εἰς 

τοιοῦτον, ἄλογον ἂν εἴη ἐσχάτως αὐτῷ τοῦτρ πουεῖν, ἀναλό-- 
γως ἄν. πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ξηρῶν καὶ θερμῶν 
σωμάτων οὐ χρὴ τὰ δἰαιτήµατα σφοδρῶς εἶναι θερμὰ καὶ 
Σηρᾶ, παρ ἑαυτῶν γὰρ ἔχευ τοῦτο. σκοπεῖσδαι δὲ µόνον, 
ὁπόσον τὸ περιέχον ἐκτέτραπταυ τῆς προσηκούσης εὔκρα- 

σίας. εἰ μὲν γὰρ ὀλίγον, οὐδ ὅλως ὑπανάξομεν τὴν µέσην 
δίαιταν ἐπὶ τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν σωμάτων. εἰ ὃ ἐπὲ 

πλέον, αἀρκέσευ τὸ μετρίως ὑπαλλάξαυ. ταῦτ οὖν ὅστις 
ἐστὶν ἐπιστάμενος τὰς αἰτίας τῆς ἑκάστου τῶν νοσημάτων 

γινέσεως, ἐν ἑκάστῃ καταστάσευ φυλάξει. Κόϊντος δὲ τοῖς 

ἐμπεερικοῖς ὁμοίως αρνούμενος ἐπίστασθαι τῶν οὕτω γινο- 
:μένων παθῶν τὰς αἰτίας, αἀναφέρων δ εἰς πεῖραν µόνην 

αὐτας, τῶν προσηκόντων βοηθημάτων τῆς εὑρέσεως ἠπόρει, 

παΐτου ὃν αὐτὸ τοῦτο χρησίµης οὔσης ανεγνώσθαυ τῆς 7ε- 

νέσεως τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων. ἐπισκεψώμεθα οὖν ἡμεῖς 

Π ᾳποἆ οοτρΏις αἈ ορίΙπιο {επιρεταπιεπίο Ρ]ασίήγάπὰ αἆ Ἱα- 

πη]άλἰαίεπα οί ΠἱριάΠαίεπι ἀεοε[ζενῖέ, Ίου π ρταε[επίΙ βαϊα 

Ῥ]απίπιαπι 1ρΡΠ εἴ Ποοαρίπιας εἰ οα]ε[ασϊεπς. Όποά {4 

πηε(ΙοογΙ{6Υ αἈ Ἠοσςςο ἀεοεί[ζεεῖε, οἰἶχγα ΤαίΙΟΠεπι {πΠεγ1Ε 

{Ππηππς 1ΡΠ Ίος ε[ῇεετε, [εὰ Ρτοροτίῖοπθ. Αἲ [πο πππ]ο 

(πηαβῖς Ποοῖς εἰ οα]4ῖ5 οοτροτῖρις γνἱοίι5 ΥαίΙΟΠΕΙΑ Υεµε- 

πἹεηίεν οα]]άαπι εἰ Πῃοσαπα εΠε ποπ οροτίεί: αρμά {ο Ὠαπι- 

ᾳπε 1ά Ἠαρεπί, Ο)Ρ{ειναπάαπι ε[ι απίεπι ἀμπίαχαί ο πἹατι- 

Ίαπα οἴχοαπιβαπς αξτ α ἀεοεπῖὶ {επιρετίε ἀε[οχογῖῖ, Θἱ παπι- 

απε Ῥαταπα, ἴπ οα]ά]5 εἰ Ποοῖδ οοτροτῖρας ππεάῖαπι ν]οίας 

χα{{οπεπα ἀπιπιπίαβίπιας; Π νετο απιρ]αδ, πιεάΙοογ]ίει Ῥει- 

πππῖα[ε Γαῇποῖεί. ΟπΙκοιῖς ΙβΙίαγ Ίαεο [οἰνεσίί, σεπεταί]ο- 

η {Ππρα]ογαπα πποτβογάπι οαμ[α 1π ἄπρα]ς Παϊδρας οἳ- 

Γεγναίμτας εΠ. ΟμΙπίας απίεπι ἆππι περαί οσα επιρ]γ]οῖς 

πΙΟΣΡΟΤΗΠΙ Ἱἴα Ρτουγεαίογιπα [οτί οα[αδ;, απας αἆ [ο]απ 

οχρετῖεπ{ῖαπι ΤεΓεγεῃς οοπγεπΙεπίΙαπῃη Ρταεβάϊοχαπη Ίπνεῃ- 

Ἠοπε ἀε[ιωίατ, εἰϊαπιί ο, τά αρίαπΙ ΊποΣΡογαΙ ερίἀε- 

ΙΠΙΟΥΗΙΏ ΡεπεταΠο ιἳ οορπο[οαίαν πἰῖ] ΠΙ. ἴος ἀβίίαχ 

σὰ 
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΄ / 3 ’ 2 ” 3 / 

τὴν προκειμένην κατάστασιν, ἀναλαβόντες ἐξ αρχῆς. ᾖἐγέ- 
) ’ εε { 3 ’ ς 9 .) . 

νετο δὲ,:καθαπερ ὁ /πποκρατης ἑἐδήλωσεν, υγρὰ καὶ Ψυχρα,. 
3 ο. νὰ σ 

τὴν ἀρχὴν απὸ φθινοπώρου ποιησαμένη. διὰ τοῦτ οὖν ἐν 
” ” - ” 3 3 4 ” 

μὲν αὐτῷ τῷ φθινοπώρω καὶ τῷ µετ αὐιὸν χειμώνι µετρίως 

διῆγον οἳ Θάσιοι. κατὰ δὲ τὸ ἔαρ ἐπειδὴ καὶ αὐτὸ ψυχρόν 
τε καὶ ὑγρὸν ἐγένετο, πρῶτου πάντων ἐνόσησαν οἳ ὀφθαλ- 
μοὶ, διότι μη µόνον ὑγρὸν ἦν καὶ ψυχρὸν τὸ περιέχον, 

2 ν) | ” . 3 ͵ ’ τν κ Ἀ 
ἀλλὰ καὶ λαιλαπώδες ἐμπροσῦεν ἐγεγόνει. πληττομένους οὖν ὑπὸ 

φυχρῶν ἀνέμων τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰκὸς ἦν πρώτους τῶν ἄλλων 
μερῶν νοσῆσαι τοῦ σώματος, κατὰ τὴν τοῦ δρώντος αἰτίου φύσιν, 

ὧστ οὐκ ἄλλως αὐτοῖς ὑγρὰ καὶ ψυχρα ῥεύματα συνέπεσεν. ἐπειδὴ 
ὃ' οὐκ ἤχθη εἰς ἐσχάτην ἡ κατάστασις ὑγρότητα, δια τοῦτο 

ο ”/. ῃ σςι 3 ’ ϱ / 
τῶν ἄλλων παὔθήματων οὐδὲν ἠκολουθησεν, ὅσα πλεονεκτου-- 

σης ἐν τῷ περιέχοντι τοιαύτης κράσεως εἴωθε γἰνεσθαι. 

λέγω δὲ ἀποπληξίας καὶ σπασμοὺς καὶ παλμοὺς καὶ τετά- 
νους, πέριπνευ- [ 99 ] µονίας τὸ καὶ πλευρίτιδας. αλλ ὕστε-- 

ϱὐν γενοσήµατα πληθωρικὼ μετὰ διαφορᾶς ἐγένετο, σηποµέ- 
νων δη τῶν χυμών διὼ τὴν πολυχρόνιον ἔνδον µονήν. καὶ 

λ ” .- 

7ὰρ τὰ ψυχρὰ τῶν αἰτίων πυκνοῦντα τὸ δέρµα κω- 

Ργαε[εΠίοπι [ιαίαπα οοηΠάοτεηις εἴ αἳ Ιπὶο τερείαπηας. 

Ἠ]ιο απίοπι Τί, απεπιαἁπιοάσπι Ηιρροοταίες ἀεο]αγαντῖί, Γε]- 

βίάιιδ εἰ Ἰππι]άας αἳ απίαπιπο Ρεϊποϊρίηπι ἀποςῃπδ. Όμαπι-- 

οὔχοπι 1ρ[ο ἵπ απίµπΙπο εἳ ΓεημοπΗά Ἰίεπιο ΤΠαΠΙ πιεᾷῖο- 

οίον Παραεταπί,  Ύεγο απίεπι θυὐῖα εἴ 1ρίαπι {γισίάαπι εἲ 

μαπαϊιάαπι {αοττ ΡΥΙΗΙ οππῖαπι οοπ]Ι αερτοίαταπί, αιοά 

ΠΟ [οίαππι Ἱπαπιάας εἰ {σίάας {ΗΙΠεί αὖτ, γεταπα εἴἶαπι 

εἰ απίεα ρχοοε]]ο[ας, Ιοίο Πίαᾳπε α [πὶσίαΙ5 γεπ!ῖδ οσυΊοῬ 

ΡΙΙΠ1ο5 απίο οαείεγας οογροχῖ5 ρατίος ]αροτα[ίε ῥρατ εἴῖ εκ 

οαμ[αο ε[Ποῖοπίῖ παίατα,  Όπατε Ἠεφιε αὔεαπε τα[ίοπα 

1ρΡῇ8 {Πὶριάαε εί Ἠαπιϊάας Παχίοπος αοοϊἀετιαπί. Ύεταπι αμἷα 

Παΐι αἆ Γαπιπιαπα Πααάἰίαίεπα ποπ ἀενεπῖῖ, Ρτορίετεα 

Ώυ]]ης αΠοταπα αΠεοίααπα, αι τοάαπάαη{ϊ ἴα ἵπ αξτε 

ἰοπιρεταίατα Παν οοπ[αενεγαπῖ, οοπ[εφιαίας ο[ῖ, αρορ]ε- 

Χιας ἀἴσο, οΟΠΥΠΙΠΟΠΕΣ, Ρα]ρίίαίίοπθς, Τείαποςδ, Ρρετίρπειι-- 

πηοηῖας οἳ Ῥ]ουπ]ϊάε. θεά Ῥο[ίοα Παπιοχίρις οὗ ἁῑπίατ- 

παπι Ιπῖηθ ἨΙογαπι ραἰτε[οσπρας, οι οοτγαρίίοΏο ΠΙΟΣΡΙ 
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λύει διαφορεῖσθαι τοὺς χυμοὺς, ἤ 9 ὑγρότης ἡ ἐκ τοῦ τιξ- 

θιέχοντος οὐ μόνον οὐδὲν ἀπάγει τοῦ σώματος, ἀλλὼ προσ- 
δίδωσιν. ἀμφοτέρων οὖν ὁμοῦ γενομένων ἐν τῇ προκειμένη 
Μἀταστάσει, πλῆθος ἠθροίσθη κατὰ τὸ σώματα τῶν νοση-- 

σάντων οὐχ ὅμοιον ἅπασιν. οἷς μὲν γὰρ ἦν ἐν τῷ σώµατι 

χυλῶδες περίττωµά τι, οὐ διαφορηθὲν τοῦτο χολῶδες τὸ 
πάθος ἐποίησεν, οἷς δὲ φλεγµατικὸν ϱ) μέλαγχολικὸν 2) αἷ- 

υματικὸν, αὐτήκα καὶ τὸ πάθος ἦν ὅμοιον τῷ μὲ κἐνωθέντο. 

διαφθεἰρεσθαι δὲ πεφυκυίας ἐν τῷ σώματυ καὶ σήπεσθαι 

τῆς τοιαύτης περιουσίας εὔλογον ἦν ἄλλους ἄλλοις ἁλῶναυ 

γοσήµασιν, πρὸς τῷ καὶ τὰ µέρη τοῦ σώματος οὐχ ὁμοίως 
διακείµενα ἅπαντας ἔχειν, ἀλλὰ τῷ μὲν ἧπαρ ἀσθενέστερον εἶναι, 

τῷ δὲ σπλῆνα, τῷ δὲ γαστέρα, τῷ δὲ ἕντερον, τῷ δὲ ἄλλοτι. δε- 
Ἰομένων οὖν ἀεὶ τῶν ἀσθενεστέρων µορίων τὴν ἐκ τῶν ἴσχυ- 

᾿ροτέβων περιουσίαν αἀκόλουθον ἦν καὶ παρὼ τὴν τῶν τύπων 
φύσιν ἄλλον ἄλλο παθεῖν τῶν Θασίων. αἱ μὲν οὖν δυσεντερίαυ 

καὶ οἱ τεινεσμοὶ καὶ αἳ διαρῥοιαι καὶ λιεντερίαι ῥυέντων εἰς 

Ρ]εἰ]ιοτῖοῖ ρτουγειπῖ Γαπῖ. ΄ Ἐἰεηπίαι οπι[αε {Πριάαε οἰα 

ἀεπ[απίες Ίππιοτες ἀῑ[οαα Ῥτοβίρεηί: «1άε νετο εκ ἀπι- 

Ῥϊεπίε πο ατα Γαπῖ Μαπη]ἁτίαϊος, ποπ [ο] ατα α οχροσο η ]ή] 

ααίσ(παπα οἀποππε, Γεά αἀ]οῖαπι. Όσαυπι Ἱριίας πίγαφπο 

Πα] ἵπ Ῥταε[επΙ Παΐα οῬοτία Ππί, Ρ]επιίαάο ἵπ αεσγο- 

ἑαπίίμπα οοτροτίρας αοετναἰα ε[ἴ, που εαάεπι οπιπῖδις, 

Ορ επΊπι 1Π «ΟΓροΓε απῖοφπαπω Ὀ]]ο[ανα οεἶτεί Ἔκοτο- 

ππεπίατα, 1 ποπ ἀἰσοεα[απι Ῥϊοίαπι πιοτριπα οτεαντί; 

απῖθας νεγο ΡΙ(πΠίο[απι απἲ ππε]απο]ο]ίοπι αἲ [απσαπομΠη, 

απαπι ῥγίπιαπι εχοτεπιεΠίο πος Υαεμαίο αΠεσίῃς Γαξ Ππιὶ- 

Ἠδ. Όιαπι νετο ἰα] 1π οοτροτο Ἠππιον τεάιπάατις Έα 

σοτγµπαρΙ ἴππι ῬΡπίτε[ίοεγο οοπ[πενετῖί, ταϊοπῖ εοπ[οπαι 

Γμ1ξ αοφ α]ῑῖς ππουρί Ῥτεμεπάϊ, Οσαῖ τε αοοεᾶτί ααιοά 

ΟΠΊΠες οΟΥΡοΓΙ5 Ῥατίον ποπ Απημίεν αΠιοετεπίαν, Γεά Πα]ςο 

αΙάεπῃ Ίεοις ἀερίμας εταῖ, Ἠμῖο νογο Ίεπ, αἰ[ενί νεπίτ]-- 

ου]ά5, αἰίονί Ἱπίεβίπααα, α]ίετί ἀεπίατε Ρατ» αίετα. Ο 1 

1ψίίατ. ρατίες Ιπιρεοί]οτες α τοβι/[οτίρας ἨΗΙΙΠΟΤΗΠΙ 1ε- 

ἀαμάαπίαια ρειρείαο εκοϊρετεηί, οοἩ/{εΓεηΠ»δ εταί αίφιιε 
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ἔἕντερα τῶν περιττὠν ἐγένοντο, δυσουρίαι δ' εἰς τὴν κύστιν 

πρεπομένων, ἔμετοι ὃ ἐπὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς ἀφικομέ- 
νων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔσωθεν τοῦ σώματος ὥρμησε διὰ 
τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος ψύξιν. ἐν δὲ τῷ Φέρει ταῖς Όερ- 
µοτέραις κράσεσι τῶν σωμάτων ἰσχυρά τὲ τὼ ἔνδον ἐχού- 
σαΐο, εἰκὸς ἦν ἱδρώτας γενέσθαι, καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν ἄνευ 

πυρετῶν τοῦτο συμβῆναι µήδέπω σῆψιν ἵκανὴν ἐσχηκυίας 

τῆς περιουσίας, ῥἐνίοις δὲ καὶ μετὰ τοῦ πυρέττειν. ἐν δὲ 
τῷ χρόνῳ προήκοντι καὶ πυρετοὺς γενέσθαι ποικίλους, ἄλλον 
ἄλλης ἰδέας, ἐπειδὴ καὶ οἳ σηπόμενοι χυμοὶ διαφέροντες 
ἦσαν. οὐ γὰρ ἐγεννήθησαν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος, αλλ 
ηθροίσθησαν, ἅτε τῆς καταστάσεως ψυχρᾶς, οὐ θερμῆς 

γενομένης, ἵνα κατὰ τὸ. ἑαυτῆς λόγον ἐκθερμαίνει τὸ σώμα 
καὶ ἡᾗ μετὰ κυνὸς ἐπιτολὴ, ἀεὶ γίνεσθαι πἐεφύκασι πυρετοὶ 

διακαεῖο. ἀλλὰ νῦν γε οὐχ ὑπ αὐτῆς πρώτως ἐγένετο τῆς 

καταστάσεως, ἀλλὰ διὰ µέσης τῆς πυκνώσεως τοῦ δέρµατος. 

ἡ μὲν οὖν σύνοψις τῶν ἐπιδημησάντων τὀτὲ παθήµατων 

Ρτο ρατΗαπι παϊῖυπτα εκ ΤΠαΠΙ ααπι ααά ραΠ. ΒγΙεη- 

ἱεγῖαε αἴᾳιπε {εποβιι, ἀἴαιτποεας εἰ Πεπίετίαε, Πποεπίρις 

π αΠππι εχοτεπιεΠ{] ογεπραπίαγ» ἀγ[αχίαο γεχτο 1π γεβοαπι 

οοπνετῇς, νοπιϊας απίεπι 1 ψεπἰγιοι]ϊ οπΠοῖαπαῃ Ῥεχγε- 

Ώ]επΗρτς. Ὑετιπι Ίαπεο [απο Γτχορίετ απιρίοπῇ {γίριας 

πίτα οοτρας Ἱπιρείαπι {εοεταπί. Αε[αίε γετο οαάἰοτίριας 

οογρογμπῃ {επιρεταπιεπ{ϊς ΙΠ{εγίογος ρατίορ τορι[ήοχες οΡίἰ- 

πεπρας Γαάογεδ εχαριῇΠε νεγ]βη]ε εβ αἲ ϱοΓΙΠΙ (π1ρμθ- 

ἆαπα 14 οἰίτα Γεργες αοοϊ]ἀ][ε, α παπι ποπάμπα Γαρεγγασαπεᾶς 

νάπποἙ ποπ Ιάοπεαπη Ραίγεάίπεπι Παρηϊῃείς ποππι]]ῖ εἰῖαπα 

ο {ερτα, Ῥτοσεάεηίθ ΥΕΓΟ ἴ6ΠΙΡΟΤΕ νατίαο Γεργος ἆϊνει-- 

[ᾳ Ίάεας [ογΗίαε οπἹεραπίαχ, ααοά εἰῖαπι ριαἰτε[οεπίες Ἠπ- 

πουος ε[επί ἀῑνετῃ. ΎΝοα επίπι εκ απιρ]επίε Ργουγθα!ὰ 

Ππεταπῖ, Γεά ες Παίΐα, ααἱ Εγσιάας ε[εί, ποη οα]ϊάα», αοεζ-- 

ναί, αἱ απαπα [μα 1ρβμς χαίοπε σοτρις οαἱε[αοῖί οαηῖς 

ογίᾳδ, Ῥετρείαπο {Περγες ατἀεπίεο Ποτὶ [οεαπί. ΑΔ πιπο - 

ΠΟ αἈ 1ρ[ο ργίπιαπι Παΐα αοοϊί, [οὰ ρτορίες πιεάῖαπι 

οί] οοπ[ΗραίΙοπεΠῃ, ᾖΠίαφιε αμ πιοτρί ἴππο 1π νη]ριίς 
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ερηταί μοι" πρὸς δὲ τὸ μετὰ µέρος δη τρέψομαι, μέια 
τοῦ καὶ τὴν λέξιν, εἴ πού τὸ φαίνοιτο μι σαφὲς ἔχειν, 
ἐξηγεῖσθαυ. 

η. 
(360) Οὐ νεφριτικαὶ, ἀλλὰ τουτέὀισιν ἄλλα ἄντ ἄλλων. 

Καὶ δια τῆς ἔδρας ἐκκρίσεις γίνονταυ μιοχθηραὶ πολ- χυῇ 
3 ” ” Ν 

λάκις, απαθῶν μὲν τῶν κατὰ τὴν γαστέρα µενόντων, ἕκκα- 
Θαιρομένου δὲ δι αὐτῶν ὅλου τοῦ σώματος 1 ἀποστάσεως 
οὔσης κατ αὐτὴν, και ἔκρουν τίνα, κατ αὐτὸν τὸν ΄Ίππο-- 

’ ΄ 3 ; 3 3 ’ 3 λ 3 3 

κρατην βῥουλόμενον ου µθνον κατ αποθεσιν, αλλα καὶ κατ 
» να οι ῃ «/ εά ν] ψ. 

[40] ἔκρουν ἀπύστασιν ἸΊίνεσθαι. οὕτως οὖν καὶ διὰ 
. ’ ο» - 

νὲφρὠν καὶ κύστεώς ἐστιν ὅτε πᾶν ἐκκαθαίρεται τὸ σώμα 
μηδὲν αὐτῶν τῶν ὀργάνων ἴδιον ἐχόντων πάθος, ὥσπερ ἐπὶ 

τῆς προκειµένης καταστάσεως ἐγίνετο, διότι καὶ προελῦὼν 
αὐτὸς ἐρεῖ κατὰ λέξιν’ μοῦνον δὲ χρηστὸν καὶ μέγιστον 

τῶν γινοµένων σημείων καὶ πλείστους ἐθῥύσατο τῶν ὄντων 

δτα[[αιῖ Γαπῖ, εοσαπι οοπιρεπάῖππι α πε ἀῑοίππι εβ, αἆ 

Ράτιου]ατία απίοπι Ίαπι οοηγετίατ, Πππα]ααε {[ αυμὰ οῬίος- 

ταπα 1η ἀἰοίίοπε γιἀεαίατ, εκρ]ϊσαίαχαθ ἔαπι, ν 

ΥΗΙ. 

ΊΝοπ περ]γἰείσαε, [εὰ κ αἰία ψτο αλτίς, 

«Ετ Ῥεγ [εάεπι εκοΓεῖίοπεθ Ῥταναε Πυπί [αεροπμπιετο 

{]]αε[ο αρίο τεηπίτε ῬΡεγπιαπεπίε; τρῖ ρε 1ρ[απα ἑοίαα οος-- 

Ῥα5 εκρυχραίισ, ναι ααμπι αΡ[οεί[αςφ 1π 1ο Γαονί ρου 

εππΙ{Ποπειη αλΙ(ιατη εκ Η]ρροοταίο αὐ[οε(ἴππα Πεν νο]επίς, 

ΠΟΠ [οἶππι Ῥει τεροΠίϊοπσπι, ΥετΙπη εἰἶαπα ρε επ λοΏεμι. 

ια 4αοᾳμε Ῥεσ τεπες εἰ νεῄοαπι Ιπίετάσα ἴοίμπι εκρυΙ- 

δαΐασ οοτρΗδ, ΠΠ]]ο 1ρ[οταπο Ππ[ταπιεμίοσαπα ρτορτία αἱ- 

άεοίίοποε οῬ[εί[ο, «αιαεπιαάπιοάμπα Ίος 1 Παία αοοιάτί, 
Οιάπιοβγεπα 11 {ογπιοπί9 Ρτορτεί{α αἆ νοταμη 1ρία τα 1ο- 

αμ ασ: ες Πῖς νετο Φμαο Πιεδαπι [ιβπίς, ιπίοµπα μείε εἰ 

πιααίαµπε, ρἰμγιπιίσφμε ομὶ ἵι ππααἰπης υει[αγεπίμγ μετὶ- 
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ἐπὶ τοῖς µεγίστοις κινδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριώδες 
ἐτράπετο καὶ εἰς τοῦτο ἀποστάσεις ἐγίνοντο. Ἅτουτ. οὖν 
ἐσευ τὸ καὶ νῦν εἰρημένον, οὐ νεφριτικαὶ, ἀλλὼ τούτοισιν 
ἄλλα ἄντ ἄλλων. καὶ γὰρ τῶν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι περιττῶν 
ῥυέντων ἐπὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, ἐκκρίσεις ἐπεγίνοντο παρα- 

πλήσίαι ταῖς νεφρετικαῖο. 

θ’. 

"Άμετοι φλεγματώδεες, χολώδεὲς καὶ σιτίων ἀπέπιων ἆνα- 
}ωγαί. 

Τῆς ἔσω ῥεπούσης περιουσίας τῶν χυμῶν, ὅσον ἐπὶ 
τὴν ἔδραν ἐρῥύη, διαβῥοίας τε καὶ τεινεσμοὺς καὶ δυσεντε- 
ρίας καὶ λιεντερίας εἰργάσατο. διὰ νεφρών δὲ καὶ κύστεως 
ἄλλο τὴν ἔκκρισιν ἔσχεν. οὕτως οὖν ἐθῥύη τὸ περιττὸν εἰς τὴν 
-- , Ἆ 3 η 3 ’ ια η 
ανω γαστέρα καὶ ὃν ἐμέτων ἐπιπολάσαν, ἐξεβληθη, τοις μὲν 

φλεγµατώὠδεσε φύσει φλεγματωδῶν ἐμέτων γινομένων, τοῖς 

ἳ ώδεσε χολωδῶν. εἴρηται γὰρ ὅτι διὰ μὲν τὴ --- δὲ χολώδεὲσ λωδ εἴρη ὅτι δια μὲν τὴν κατα 

ομἱς φνἰπαάϊοανϊῖε, ομῖδις αἲ [γαπιςιγίαπα εοπυεγεεγεπειγ, 
αἴφμε ἵπ Ἱοο αὔ[εε[[ι ῄετεπε, Ἰάφαε εχΙβΗΓ ᾳιποά παπςο 
πατταίασα εί; ποπ περ]γίείσαε, [εά ὶς αἰα Ῥτο αἰῑῖς. 

Ειοπῖπα «ααπι {ος οογροΓῖ5 εχογεπιεπία αἆ τεπες εἴ νο- 

ῄοαπι ἀε[πετεπί, εκογείίοπες περηγιβοίς εχοτεοπίβας 

Ππι]ες [αοοεάεβαπί, 

ΙΧ. . 
2/οπαΐεις ρἰεμίτο[ῖ, δἱ[ίο[, ογιιάοτµίπφµε εἰδογμπα εἀμοίοπες. 

Οιιοά οκ Ἡπαπιογαπι τεάαπάαπίϊια αἆ Ιπίετίογες Ρρατίες 

γερεπἰε ἴπ [εάεπι ἀε[μαχ]ῖ, ἀἰατγλοεας, Τεηεκπιος εἰ ἆγ[σι-- 

ἵογίας οἳ Πεπίετίας οοποϊιανΙ. Αἰαά εχογείΙοπεπι ΡεΓ 

γοπος αἳ νεβοαπι Παριί, Θίο ἀσίίατ [αρετῃβμτίας ἵπ [αρε- 

τῖογεπι νοµίγεπι Παχαί, αἴᾳιε Ιππαίαηδ ρε νοπηίας5 τε]εοία 

ες, ΡΙϊαϊιοβς ααἶάεαι παἰασῖς Ρος Γαί νοπηίας, 

Ρἱ]ο[ς νεχο Ρϊοίας. ΊΝαπι ἀῑσίαπα ε[ι {αρεγῆπος Ρε [α- 
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Εὰ. Οµατι. ΤΧ. [40.1 τος Ἐὰ. Ῥαβ. Ὑ. (360: 
στασιν ἠδροἰσθη τὰ περιττὼ, Φδιέφερον ὁ) ἀλλήλων ταῦτα 

ταῖς ποιότησι κατὼ τὰς φύσεις τῶν σωμάτων. Φαυμαοτὸν 

ὃ) οὐδὲν εἰ καὶ σιτίων ἀπέπτων ἀναγωγαὶ τούτοις ἐγένοντο, 
σλεγματωδών καὶ χολωδῶν χυμῶν εἰς τὴν γαστέρα συ(- 
ῥεόντων. 

ψί δρώτες. 

"Οσοις φαμὲν διὰ τοῦ δέρματος ἀπόρῥοιαυ πλείους ἐγί- 
νοντο, κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἴσχυσεν ἡ φύσις ἀπώσασθαν 
τὸ περιττὸν ἐνταῦθα καὶ οὕτως τούτοις ἱδρώτας /ε- 

νέσδαι. 

' ια. 
ΤΙᾷσι πάντοθεν πολὺς ὁ πλάδος. 

: 

ῳ 

Τὴν περιτὴν ὑγρότητα πλάδον εἴωθεν ὀνομάξειν. 

{μπι Ἠππιοτθς ἰασθγναίος {αΠε αι Ἱπίογ [ο Ῥτο παϊἰιτίδ 

εοτροτυπι αιαλίαίῖρις ἀΠετερααπι,. ΊἈεφαο [απο πῖταπι { 

οἵροχαπι Ιποοοίογαπα τε]εοῖοποο Ἠ5 Πεγεμῖ, Πιππονίρις 

ΡΙΤαἱ{οβς αο Ῥ]]ο[ίς ἐπ νεπίτεια οοη/αθή[ῖρας., 

Χ. 

ΦμάθΓέδ. 

Οπἴρις ἀἰπίπιαν Ῥεν ουσ ο[]ακίοπος ππα]ία ο[ῖο, 

Ροίιῖξ παίυτα εκ {επιροτο 1]]μο τε]οςτο απο {πρεγβα 

οταΏῖ, αἴηιε Ἡϊς [αάοχες Ιία ΡγοΚΙ][Το, 

ΧΙ, 

Οπιπίδις µπάεοιπφιιε εορίο[α Ἰωπίάίτας, 

Πεάαπάαπίοπι Ἠππαϊάἰίαίοπι πλάδον αΏρο]]ατο οΟΠ/{ΙΕΥε- 
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ἐπεὶ τοίνυν ἄλλοις ἄλλως, τισὶ δὲ καὶ πολυειδώς ἐξεκενοῦντο 

[11] τὰ συνειλεγμένα χρύνῳ τῶν ὑγρῶν, διὰ τοῦτο εἰκύτως 
ἔφη, πᾶσι πάντοθεν πλάδος. 

ιβ’, 

Ἔγίνοντο δὲ ταῦτα πολλοῖσιν ὀρθοστάδην ἀπύροισι, πολ- 
λοῖσι δὲ πυρέττουσε, περὶ ὧν γεγράψεταν. 

Ὅσοις μὲν ἔφθασε τὸ ἠθροισμένον πλῆθος, ἡ τι γολῶ- 
δες ὑπάρχον, ὅλως εὐδιάφθαρτον, εἰς σηπὲδόνα πυρειώδη 

μιεταβαλεῖν, ἐπύρεξαν οὗτοι παραχρῆμα. Ὥτινὲς ὃ ὀρθοστά- 

δην ἢ οὐ πρὀτερον εἰς τοὺς πυρετοὺς ἠνέχθησαν. 

ι. 
Ἐν οἷσι δὲ ἐπεφαίνετο πάντα τὰ ὑπογεγραμμένα μετὰ τιό-- 

νου, φθινώδεὲς μὲν, ἤδη δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ χει- 
᾿μώνα. 

τυπῖ. Όπαπι Ἱίαφαε ας αΠίετ, αἴααε απΙραφάαπα νατ]ε 

εναομαγεηίατ οο]]εοία παμ]ίο {ειπροτε Ἠηπιιάα, οὗ 1ά ἆρ- 

οεπίεν αἲί: οπιπίδιε ιωπζέομπφιε [μρεγ]]μα Πιωπίαιτας. 

ΧΠ. 
Ίἶαεο αμίεπι πιμ]εὶς ετεεεὶς [απείῤης, ᾗεῦτε υαομὶς οδογίε- 

δαπεμτ; ρἰετίεφιε εἰίαπα Γεῦτε οοττερείς, ἂε φμῖδιως [ογῖ- 

ῥειμΓ. 

Ουιῖδας αιϊάεπι οοποεγναία ρ]οππάο απί Ῥο[απι 

αυάἆαπι οοχγαρ[1οπί ποπ ρτοχ[ας οοπίπηας αἆ ραίγεάίποια 

Γερτῖ]όπι Ίαπι οοπγοετία ε[βεί, Ἠ απααι ρυπαπι Γερτϊῖοιία- 

νοταηί. ΟυΙάαπι γετο τεοίῖ Πίαπίεδς απἱ Πος ΡΕΙΗ5 1π {ε- 

Ῥγες ἀεοιάεταμί, 

ΧΠΙ. 

π ομῖδις ἆἀε[οετὶρια ιαεο οπιπία «οπ/ρἱοιεῦαπίιή, τί ]αὐπ 

φμίζεπα αμίµΗππΟ εἰ [μῤ Πείεπιει οµΙι ἰαῦογε ἰαδίάἰ ευα- | 

αεδαπι. 
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Εά. Οµατι. ΤΧ. [41.1] Γὰ. Βα[, Υ. (260.) 
Ττερὶ δὲ τοῦ δευτέρου φΏινοπώρου. δηλονότε λέγει καὶ 

τοῦ δευτέρου χειμώνος, ἐπεὶ περὶ γε τοῦ προτέρου προεί- 

ϱΊκεν οὕτως, κατὰ χειμώνα μὲν ἡγιεινῶς ἔχον τὰ πλεῖστα. 
πρὸ δὲ τοῦ ἦρος πολλοί τένες καὶ οὗ πλεῖστου διῆγον ἐἔπι- 

πόνως. εἶτα περὶ τῶν ἐν τῷ ἦρι γενοµένων διελδων, ἐφεξῆς 

τοῦ θέρους ἐμνημόνευσε καὶ μετὰ τοῦτο τοῦ δευτέρου φΏινο- 

πώρου, περὶ οὗ κατὼ τὴν τἐλευτὴν τῆς ὕλης καταστάσεως 

εἰρήκει. ταχὺ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορείοισε, πολλὰ πάγυ 

ὕδατα, ᾳθινώδεας δὲ τίνας εἴρηκεν οὐ πάνυ σαφές ἐστιν, 

εἴωθε γὰρ τοὺς ὁπωσδήποτε ἰσχνουμένους τὸ. σῶμα καὶ 
φθένοντας οὕτως ὀνομάδειν, οὐ µόνον τοὺς διὰ. τὴν τοῦ 

πνεύμονος ἕλκωσιν ὕλον τὸ σώμα τηκοµένους. εἰκὸς δὲ καὶ 

νῦν ἐπ᾽ αὐτοῦ λελέχθαι φΏινώδεις τοὺς ὁπωσδήποτε τὸ σῶ- 

µα λεπτυνοµένους, μηδενός γξ προξιρηµένου περὶ τῶν κατὰ 

τὸν πνεύμονα νοσημάτων. οὔτε γὰρ αἵματος ἀναγωγὴν ἐξ 

αὐτῶν γεγονέναι προειπὼν οὔτὲ περιπνευµονίαν οὔιὲ ῥεῦμα 
κατασκῆψαι τῷ σπλάγχνῳ τούτῳ, πῶς ἂν εἰκότως δόξαις 
φθινώδεις λέγειν γεγονέναι τοὺς τὀτὲ κάμνοντας ἐπὶ τῇ 

Ώο {[εοιπᾶάο [οι]οεί αιιίΠπιπο οἳ ἆε Γεοιπάα Ἠίεπιο 

Ἰοᾳΐέας, αααπἀοφαϊάεπα ἆε ργίοτο απῖθα [ο ΡγοππηοἴανΙξ : 

ρετ Ἰεπιεπί φμίάεπι ρ]μγὶππί [αἰμδγίτετ Μαδεδαπι; απίε ΨεΥ 

αμίεπα ππμ]εῖ φμίάἆαπα, εἰίαπα ρἰμὶπηϊ Ἰαδοτίο[ε ἀερεῦαπε. 

Ρεϊηάε 15 Ύ4παε νετε οΡροτία ΓαΠῖ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥΒ{16, ΥΙΟΣ 

αε[ίαί]ς πηεπιηΙξ, αίᾳαε αἲ εα ΓεοιπάΙ αμἰαπιπᾶ, ἆθ απο 

εἶτοα Ώπεπα ἴοῖῖας Παΐμς ρτοπιποϊανεταί: ᾖ[ἐαείπι Φεγο εἶτ- 

οἶιεγ αγοίµτµπα [ρἰγαπείδις αφμϊοπιδως αφµαε Φµαπα ρἰμτὶ- 

πιαε. Φεᾷ αΠποβδπᾶπι ἴαριάος αρρε]λανετῖί, ποι αἀπιοάμπι 

οοπ/ίαῖ. ΊΝαπι αἱ ᾳποσμππε πιοάο εκἰεπιιαίος εἰ ἰαρείοειι- 

{ε5 ΟΟΤΡΟΤΕ Πα ΠΟΠΙΙΠΑΥΘ ΟΟΠΠΙΕΝΙΕ, πεο ϱο5 ἁμηίαχκαί 

αιϊ οὗ Ῥα]πιοπί5 παἱοεταοπθπι {οίο οΟχγροτο Παπε[ειμηῖ, 

γετίιβπ]α ε[ι απίεπι εἴ ημπο «ο5 4ἳΏ 1ρ[ο ἰαριάον αοοῖρί 

ααϊ αποπιοάοσαΏφῦε ϱΟΙΡΟΤΘ εχἰεπιαἰοδ ππ]]ο Ργῖης Υεγρο 

4ε ρι]πιοπΙπΙ πιοτΏῖς εά1[ο, Νεααε επῖπι [απριϊηϊς τε]εσίῖο-- 

πεπι εκ 1ρίίς οβοτίᾶπι ε[ε ργαεάϊακΙί, πεφιο ῬοετρΏεΙΙΙο- 

ἨΠίβη, Ἠθηιιε Ίου 1π ν][οις τπεμπια ἀεοπρι][ῖθ. Οιμοπιοἆο 

Ίαγε εκ][ηπιαίμγας 68 ἰαρίάον ἀΐοετε {αοΐο ε{ζε, αι ἔαπο 
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Ἐά. ματι, ΙΧ. 11. 49.] Εὰ. Βα[,. Υ. (260.) 
κακώσει τοῦ πνεύμονος:’ οὐ μὴν ἀθύνατύν γε, καθάπερ ἐπὶ 

γαστέρα καὶ νεφθοὺς κε τι τῆς καθ ὕλον τὸ σῶμα περιου- 

σίας, οὕτως καὶ τοῖς πνευματικοῖς κατασκῆψαι, 

εδ. 
[45]. ΙΠυρετοὶ ξυνεχέες. 

Τὺ ὑπὸ χειμώνα μεταξὺ λεγόμενον τῆς τὲ προγεγραµ- 
μένης λέξεως καὶ ταύτης οἳ μὲν ἐκείνῃ προσένειµαν, οἳ δὲ 

ταύτῃ. ̓ ἐμοὶ δὲ σύµπας ὁ λόγος φαίνεται τοιόσδε. καὶ κατὰ 

τὸ φθινόπωρον {δη τινὲς σου φθινώδεις, ὡσαύτως δὲ 

καὶ κατὰ τὸν χειμώνα, καὶ μέντοι καὶ πυρετοὶ συνεχεῖο καὶ 
ματὼ τὸ φθινόπωρον ἐγένοντο καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα. πρύ- 
δηλον ὃ ὕτυ τοῦ δευτέρου χειμώνος οὐκ έγραψε τὴν κατά 

στασιν ὡς φυλάξαντος τὴν οἰκείαν Χξιμῶνος κρᾶσιν. ἐμά- 

Όομὲν οὖν ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου νοσήματα /ἰνεσθαι. κατ 

ἐγίας τῶν ὡρών. οὐδὲν αὐτὰς πεπονθυίας, αλλὰ τὰ τῶν 

πρόσθεν ἁμαρτήματα διαδεξαµένας. 

Ρπ]πιομὶς υ]τῖο  αερτοίατεπὶ 2 ΊΝοΠ {απ1ει Ἱπιρο[Πδ]]ε ε 

υί ἵπ νεπίτεπι τοΠθδ(Πε ἴοίίας Γαρετῃηα]ίαίας οοχρτῖς Ροσίῖο 

ἀεγεπῖε, Τα εἰ 1η[ρίταΡί]ες ρατίες ἀεοπρυϊ[[ε, 

ΧΙΥ. 

Γεῦτες εοπείπµαε. 

Οµαµοποπι [48 Ἠϊεππεπα, Ύαπαε ππεάῖα ἀῑοία εἰ Ππίετ 

Ίαιο εἰ απίε Γοπρίαπι ἀῑοίίοπεπις αῖ 11, απ Ἠιῖο α[- 

βρπαπε. Ύεταπι απ]νεγία [ας ε[[ε πιῖμΙ νἰάείαν οταῖτο. 

Ἐῃ Ίαπι απαπιωο αιάαπι ἰ{αὐϊά1 εταπῖ, Επιϊτεν εἰ Ἠϊεπιες 

Ῥταείεγεα {εργες οοπίπιαε εἰ απίπιπο εί µΤεπια οτεαβα ΓΗ. 

Οιιοᾷ Γεοππάαο Πεπιῖς Γαία πο [οπρ[ενί, π[ροίε 4παε 

Ρεευ]ίαγεπι οπής παίηταπι [εγνα[εί, οοπ[ίαί οπιπῖνας. 

Ταφιια ἀῑάιοῖπιας εκ αἰίετα ΟΤΙΊΟΠοΟ ΤΠΟΥΡΟ5 «αἰρασάαιι 

αππῖ {επηρε[ίαῦας ογσαγῖ, πα]]α το [ο]οεί αΠεοίῖ, [εὰ 

ᾳαααε Ρποταπα ἀε]ιοία εχοῖρενεΠ, 
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Ε, Ονασε, ΙΧ. [15.1 ο λε Ῥαβ Ὑ. (000. 461.) 

ιδ. 

Λαὶ τίσιν αὐτέων ὀλίγοισι καυσωώδεες. 

Οὐ κατὼ τὸν ἴδιον λύγον τῆς καταστάσεως οἱ καυσώ- 

δεις ἐγίνοντο πυρετοὶ, κατά τι δὲ συμβεβηκὸς, καθάπερ 

πρόσθεν εἴπομεν τὰ συμβεβηκότα. ἐπισχεθείσης γὰρ τῆς 
καθ ὅλον τὸ σώμα διαπνοῆς τὰ περιττεύειν ἑκάστη τῶν 

φὐύσεων εἰθισμένα κωλυθέντα τῆς κἐνώσέεως οἰκείας ἑαυτοῖς 

ἐγέννησαν νόσους, ὡς ὅσου σφοδρῶς ἦσαν χολώδεις, τούτοις 

φύσει εἰθισμένως συνέβη τὸν καῦσον γενέσθαι, διὸ καὶ περὶ 

αὐτῶν έφεξης ἐρει᾽ οἱ μὲν οὖν καῦσοι ἑλαχίστοισιν ἐγένοντο 
καὶ ἥκιστα τῶν καμνύντων οὗτου ἐπόνησαν. οὐ γὰρ θερμὴ 
καὶ διακαὴς καὶ αὐχμηρὰ κατάστασις ἐγένγησεν αὐτούς. πολ- 

λοὶ γὰρ ἂν ἐγένοντο καὶ πολλοῖσι καὶ μετὰ πόνων ἰσχυρῶν. 

ις. 

(361). Πμερινοὶ, νυκτερινοὶ, ἡμιτριταῖοι, τριταῖου ἄκρι- 

βεῖς, τεταρταῖου, πλάνητες.. ἕκαστου, δὲ τῶν ὑπογεγραμμέ- 

ΧΥ. 

“ίφιε εοτµπι ραμοὶς ομίδις ἆαπα αγάεπίες. 

Νο Ῥτορτία βαΐις ταβοπο {εργο ατᾷεπίος ογθαςα!ι-- 

πχ, [εὰ Ῥει αοοϊἀθµδ, απεπιαάπιούάμπι αηίρα ἀῑκίπιις ᾳ.αθ; 

αοοϊἀεταπί. Ἱπιρεδ]α Παπίάσπι [οί οοχροσῖς Ρετ[ρῖτα- 

Ποπε, 4ππα Πησι]]5 παϊατῖς οχογοπιεπία ε[ε οοπ/[αενογιι 

νασπα[ίοπε ΡργοἨἰρ]ία Ρροευ]ίαχες ΠΡΙ. πιοχρος εχοἰανιιηῇ. 

Όυατε ο πἱ Ρ]]1οῇ ψελεπιεπίεν εταπῖ, Ἠῖ9 ρτο παίητας [απα]-- 

Μαγτίαίε Τερτεπα ατἀεπίεπι Γαϊ[α οοπ!]ριῖς Ῥτοϊπάεφιο ἆο 

φ αρὶί Ῥο[ίεα. Έεργες Υεγο αγἀεπίεο Ῥαιιοϊ[πι οΡοιῖο-- 
Ῥαπίητ εἰ Ιπίεγ αεστοίαµίες Ἡϊ παΙπῖπιε ]αροχαγεγιαμῖ; πο 

επΊπῃ 645 οα]άας, υτεις εἰ [ᾳπα]άας [ίαίας Ῥτουγεανεγαί: 

παπα πι]ία {α[επί εἰ παπ]]5 οἵπι Υε]ειποπᾶ ]αρογς. 

ΧΥΙ, 

1ίμγπαε, ποειµῖππε, [επιτεγίαπαςν τεγίαπαεν εὐφμί[έαε, 
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Τά. Ομµατῖ, ΤΧ. Γ40. 49.] ΓΕ. Βα[. Τ. (561.). 
γων πυρετῶών πολλοῖσιν ἐγίνοντο" οἳ μὲν καῦσου ἐλα- 

ο ” / αι. 
σχίστοισἰ τε ἐγένοντο καὶ ἥκιστα τῶν καμνόντων οὔτου 
3 ’ 

επονησαν. 

4ιὰ τί πᾶν μὲν εἶδος ἐν τῇ προγεγθαμµένη αατα- 
’ ’ , / ” 9 » 3 Π 

στάσει συνέβη γενέσθαι πρὀσῦθεν εἴρηται. τὸ ὃ ακριβὲς 

μεταξὺ κείµένον, τοῦτο τριταίου καὶ τεταρταίου προσνέμειν 

ἑκατέροις χωρεῖ. 

5. 

{49]. Οὔτε γὰρ ἡμοθῥάγησεν, εἰ μὴ πάνυ τι σμικρὰ καὶ 
ὀλίγοισιν, οὔθ οἳ παράληροι, τά τ ἄλλα πάντα εὐ- 
φόρως. 

”Ιδιον Ἱπποκρώτους ἐσεὶ τὸ διδάσκειν ἐν παρέργῳ Όεω- 
ρήματα χρήσιμα. τὰ γὰρ τῶν οἰκεῖα νοσημάτων συμπτώ- 
µατα μὴ γενόµμενα τὀτὲ κατὰ τοῦτον εἴωθε τὸν τρόπον 
ἑρμηνεύειν, ἐκ τοῦ μὴ γἐνέσθαι τότε, γενέσθαι πολλάκις 

αμαγίαπαει ετγαείσαε. οδίπρμίαε νετο ἀἄε[εγίρίαε [εῦγες 

σημ[ε1ς οδογιεζαπεμγ; αἲ αγᾶεπίες ει ραμοί([ωπῖς εἰ εἲὺ 

αεβτοἑαιείδις ὶ πϊμίπαμπα ἰαδογαυεγιγξ. 

Ὅσασ οπιηῖς απἰάεπα [ρεεῖες 1π Γαρτα Γοπῖρίο Παΐα «ο- 

οἰάεγ]έ, απῖεα εκρ]]σαῖαπι εἴι,  Ἠϊοίο απἴεπι επφμί[εαε, 

ᾳπαο νετρῖς {εγμαπαε εἰ απατίαπας Ιπίεγ]ασεί, ἴτιραϊ μἰτίααπε 

Ροίε{[ῖ, 

ΧνΠ. 

Νεφιε επἰπι [απβμίς ε πατῖδως η μετραμοίς εἰ μαμοῖς 

Ρτο[μαῖι, πεφιµε Πὶ ἀεἰἰγαγμπεν ἐαείεγαφµε οπππῖα ρἰαεϊᾶε 

ἐ[εγιιέ. 

Πιρρουγα!Ι Ργορτίαιη ε[ι ομῖίεν πα[ῖ]α Ῥταοσερία ἆο- 

οεἵ6. Ῥεοι]ατία Παππε πιοτβογαπα [γπιρίοπηαία, οπας. 

ίαπο Πο Εαεταπί, οοπΓαεν]ί ἸἨοο πιοάο Ππίεγρτείαςϊ, εκ 

εο φποᾶ Ποπ εο ἴέπιροτε Πιεταπῖ, Ταϊ[ε [αερίις εα ἀοσςμς. 
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Εὰ. ματι. ΤΧ. [45.1 Εά. Ῥα[. Ύ. (56Ι.) 
αὐτὰ διδάσκων. ἐν' μὲν οὖν τοῖς γνησίοις, ὡς ἂν εἴπῃ τις, 

καύσοις διὰ τὸ πλῆθος τῆς Θερμασίας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

ἀναφερομένων τῶν χυμῶν αἱμορῥαγίαυ τὲ καὶ παραληρου 

γίνονται. νυνὶ δὲ, οὐ καὶ ἦν γνήσιος ὁ καῦσος, εἰκότως 

οὐδὲ τὸ συμπτώματα ἔσχε τὰ καύσων ἴδια. 

’ 

ὤ]. 
2 ΄ 4 ῃ , Αλ) ” ας. 
Εκρίνετο δὲ τουτέοισι πανυ ἑὐταπτως, τοισυ πλείστοισυ 

ξὺν τῇσι διαλειπούσησιν ἐν ἑπτακωίδεκα ἡμέρησιν. 

Καὶ τοῦτο τῶν τότε γινοµένων καύσων ἴδιον, οὐ κοι- 
νὸν πρὸς τοὺς ἄλλους οὓς γνησίους ὠνύμασεν. ἐκεῖνου γὰρ 
ὥσπερ σφοδροὶ τοῖς πυρετοῖς, οὕτω καὶ τῇ δίψη καὶ 

τῇ ἀγρυπνίᾳ καὶ τῇ δυσφορία καὶ που καὶ τῇ παρα- 

φορᾷ τῆς διανοίας ἐνοχλοῦσι. διὰ δὲ τὴν τοιαύτην ὀξύ- 

τητα καὶ τὴν κρίσιν ἔχουσιν ἐν τάχει γινομένην. ἐν δὲ 
τῷ νῦν ἐπιδημήσαντι καύσῳ, καθάπερ τὸ ὀξύτητος ἦν μµέ- 

τριον καὶ τών ἐπιπόνων συμπτωμάτων οὐδὲν, “οὕτως οὐδ 

Τη Ἱεσιπιϊ Ιίαπο, αἱ Ἱῖα απῖ ἀῑκοεσιίε, {ευτίραςφ ατάειι-- 

Ώρας, Γαγ[απι ]αῖ αἆ οαµαῖ οἨ οα]οτῖς εορίάπα Ἠαπιογίθς, 

[απσαϊηπῖς εταρίίοπες Πιπί ασο ἀε]τία, ΆΧαπο απίεπα αποἆ 

εκαπΙβία {ερτῖς ατἀάεπς πο ΓΠεε, Ἰάγε [Ὑπιρίοπιαία ηΟΠ 

Ἰαξιτέ, Ύπαε ατάεπίῖαπι Γερτῖαπι ε[επί ρεου]ατία, 

ΧΥΠΙ. 
Φμάϊςαδαπίμγ αμίεπαι Πῖς ρἰετίσφιμὲ [αιο αἀπιοάμπι ογάΐπε 

οι ἱπεγππι ἑεπᾶίδιι5 /Γεριεπιάεεἴγα ἀῑεδιις. 

Αίαπε Ἠοο {εργῖαπι ᾳμαε ίππο εταπί ατἀεπί]απα Ργο- 

Ρτῖππα ε[ῖ, ποη αᾱ τε]Ίᾳμαδ οΟΠΙΠΙΙΠΕ, μας Ἱεριῆπιας αρ- 
Ρε]]ανῖῖ, Ομοπιαάπιοάσπα επίπι Ί]αο 1Πίες {εῦτε νε]ε- 

ππεηίες [μπέ, [ο εἰ ΠΗΙ αἳ νἰσ]]ς εἲ ἀῑΠιοΙΠ {ο]εταπίία, 

4ο Ιπίετάαπι οσα πιεη[ῖς ρετίατγραίίοπε {άήραπί. Ομοά 

ααἴεπι Πία αοωίαε Επί, Ρτορίετεα οε]ετ]ίον ]μάϊοαπίατ. Τπ 

Γερτε νεο ατζεπᾶ απαε παπο ρταΠαραίατ, αἲ πιοάεταία 

αοιία εγαῖ εἰ πι]]ο ραοίο Ιαροτῖοία [Ὑπαρίοππαία, {ο πεφιε 
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Τά. ΟΠανι. ΤΧ. Γ45. 44. ] Ἐά. Ρα[,. Ύ. (364.) 

χρίσις ἐγίνετο βέβαιος, . ἀλλ οἷον ἡμίῤῥοπός τις, ὧς ἐξ ὑπο- 

στροφῆς αὖθις κρίνεσθαι τὸ δεύτερον. ἐν γὰρ τῷ φάναι, 

σὺν. τῆσυ διαλειπούσῃσι τὸ προκεκρίσθαι μὲν ἐνδεώς, ἐξ 

ὑποστροφῆς δὲ κριθῆναι τὸ δεύτερον ἐνεδείξατο. 

9’. 

Οὐδ) ἀποθανόντα οὐδένα οἶδα τότε ἓν καύσῳ, οὐδὲ φρενι- 
λ , . ιπικὰ τότε γενόμενα. 

[44] Οὐδεὶς μὲν ἀπέθανε ἐν τῷ τότε καύσῳ ὅτι μὲ- 
τριος ἐγένετο, καὶ λέλεκται πρόσθεν ἡᾗ αἰτία τούτου. τὰ 

σρενιτικὰ ὃ οὐκ ἐγένετο, διότι μὴ ἐπληροῦτο τούτοις κἡ κὲ- 
φαλὴ τῆς πακαστβσεως ὕλης ψυχρᾶς οὔσης. (ἐδείχθη ὃ' ὅτυ 
φρενίτιδες ὑπὸ Θερμαινομένων τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον χω- 

ρίων γίνονταοι 

κ. 
Οἳ δὲ τριαῖοι πλείους μὲν καύσων] καὶ πευκώσερο, 

]αᾷ]οα[ῖο οετία Ώοραί, Γεὰ νε]ιἰῖ αἆ ἀἁἰπιϊάῖαπα αποζαπιπιοᾷο 

4εο]ίπαης, πἲ εκ τεοϊάίνα ταγΓας Γεοιπάο αάϊσατείαν, Νανα 

απυα ἀῑοῖί οπι απεγηιεπῆδης, ο[οπαιί απίε ααϊάειι 

Ἰιϊσαία Ἱπιρεγ{εσία, Γεᾷ α, τενετβοπθ [θοππᾶο ]αάϊ]σαίας. 

ΧΙΧ. 

Να ἰ{πιφιε μας Γεῦτε αγάεπίε ἔμωιο ἔπέεγεππέμπα ν γιεφιε ἓωιο 

οµίφματα Ρ1ιγεπέείπα οδογέαπι Γμί[]ε. 

Νας απῖάεπι εκ Ίιαο Γερτο αγἀσπία οὗΗ1Ε, ποά πιο-- 

ἀογαία ε{[ζει, Ἠπ]αδαιιο τεῖ οαι/[α ε[ἱ απία ἀῑεία. Άεφαε 

Ργεπῖ (1 Γα1ΐ, ᾳαοά απωπα ἰοίης Παίας ε[Πεί Γσίάμς, σᾱ- 

ριαί Εϊς. Ποπ τερ]ετείαγ, Οιιοά απίεπι αἲ {ποα]ε[οεπίίρις 

σαρ15 τοερίοπ]ρας ρ]γοι]ιἀες Παπ ἀεπιοπ/[ιγαίαπι εῇῖ. 

ΧΧ. 

«4ἱ νεγο τεγίαπαε ρἶμγες ομίἰάεπι φµαπι ατάεπίε; }εύτε 
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Εά. Οµατι, ΙΧ. [41.] Εὰ. Βα[, Υ. (961:) 
ευτάκεως δὲ τούτοισι πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης λήψεως 
τέσσαρας περιόδουο. ἐν ἑπτὼ δὲ τὲλέως ἐκρίνοντο, αὐδ 

ὑπέστρέψαν οὐδενὶ τούτων. 

"Εν τε τοῖς περὶ διαφορᾶς πυρετῶν ὑπομνήμασι κάν 
τοῖς περὶ κρίσεων ἐπιδέδεικται τά τ΄ ἄλλα καὶ ὅτι διὰ πλεο- 

νέξίων χολῆς ξανῦῆς οἵ τὲ καῦσου καὶ οἱ τριταῖου γίνονταυ 

καὶ τοῦτο ἔχοντες κοινὸν διαφέρουσυ τοῖς τόποις ἐν οἷς 
ὁ πλεονάζων αΌροίζεται χυμός. ἐν μὲν γὰρ τοῖς καύσοις 
κατὰ τὰς φλέβας πλεονάξει καὶ μάλιστα τὰς καθ ἧπαρ καὶ 
αστέρα. τριταῖοι δὲ πυρετοὶ γίνονται κατὰ τὰς ἐν ὕλῳ 
τῷ σώματι σάρκας ἐπικρατούσης τῆς ξανθῆς χολῆς.  ἐπι- 
σχεθείσης οὖν τῆς διαπνοῆς τοῖς φύσει χολωδεσιν, ὅσον ἐν 
τῷ σαρκώδει γένει τῆς χολῆς ἀθροιζύμενον ἐκενοῦτο πρὀτε- 
ϱον, οὐ κενωθὲν ἐν τῇ νῦν καταστάσει, τοὺς τριταίους ἐγέν- 
νησε πλείους τῶν καύσων. ῥἐκεῖνοι γὼρ οὐ πάνυ τι τὴν γέ- 
νὲεσιν ἐξ ἐπισχέσεως ἔχουσο χολωδῶν περιττωµάτων, ἀλλὼ 

ς 

δγανίοτεεφιε Ἰμετιωι.  ἆεγμπ τε αοἲ οτάϊίπε ῖς ἵπ 

οπιπιδµς α ρτίπιο ἴπ[μίεμ αἆ σφιαϊµογ οἰγομίιμο ρτοεε]- 

Γετες πι Γεριεπι αµίειι Ρετ[εειε Γμαϊςαδαπέμγ, Ποτμπφιε 

πε ει γενει]αε / εί. ’ 

Ίπ οοπιπιεη{αχ]ῖς 4ο {εμτίππι ἀῑ[ετεπια1ς εἰ ἆᾳ ονΙιριις 

ἵαπα αἰα {μπι αιοά ρτορίετ 1119 Παναο τεάαπάαπ [ἶαία 

εἰ Τεῦγες ατἀεπίες εἰ ἰεγίῖαπαο Παπὶ ο[ιεπάίπιαδ, «ααποάαφμε 

Ίος εοἵππιππε Ἰαβεαμί, [εά Ἰοοῖ ἀῑΠεταπί ἵπ αιῖβις τε- 
ἀππάαπς Ἠπιος αοθενείυν. ἵΝαπι ἵπ αγάοτίραθ {ερχῖς τε- 

ἀππάαί 1π νεπῖς εί ριαε[ογίῖπι ]εοοσῖς εἰ γεηίαχϊῖ. ᾿Τετιῖα- 

ηὰε απίεπι οτεαπίας, οµπι 1π {οί οοτροτῖδ ΟΑΓΠΙΡΗ8 

Ίανα Ῥ]]9 εκαρεταῖ, Ρχολήθ]ία Ιίαφαο Ῥογ[ργαίίοπε ϱ1ά1- 

ἴαπι Ῥῆ]]ο[ί παϊυχῖς 1π οβγΠο[ο 6εποΓο Ἠ115 ασοεγνα[ατα 

Ῥγ]α5 εχρυχσαβαίαχ, ἵπ Ῥταο[επΙΙ Παΐα πο γασιαίιηι, ἴεγ- 

Παπας Ῥ]ηχες απαπι {εμγες ατᾷεπίες ργουγθανΙε, Ναι ΓεῦνοΒ 

αγάθηίος ΟΠ ΠιᾶβποΡρεγο βαπί εκοτθιπεΠέογαπι γεἰεμ[ίοιο, 

[εά εκ οαἱογς. μπι ΥΑ[ΟΓΙΠΙ {πα νίεεταπη αἀαιείο, ες 

σΑΙΕΝΟ5δ ΤτοΜ. ΧαγΠι, 
Π 
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τῆς ἐν τοῖς ἀγγείοις' τε καὶ σπλάγχνοις Θερμασίας ἄπεκτα- 
Ὀείσηςο, ἐκφλογωθείσης τῆς καταστάσεως τῆς θερμῆς ἰσχυ- 

ρῶς, ὡς γίνεται τοῖς γυμνασαμέχοις ἐπὶ πλέον Ἠ φροντίσα- 

σιν ἰσχυρῶς ϱἳ διατρίψασιν ἐπὶ πλέον ἐν ἠλίω 3 ἐδέσμασε 

Καυσώδεσι γρησαμένοις δαψιλώς 1) καὶ τὰ πλεῖστα τούτων 
ἢ καὶ τὰ πάντα πράξασί τὲ καὶ παθοῦσιν. αλλ οὐχ ἡᾗ νῦν 

κατάστασις ἰσχυρῶς θεραὴ, διόπερ ουδ’ οἱ καὔῦσοι πολλοῖς 

ἐγίγνόντο, μᾶλλον δὲ τοῖς λίαν χολώδεσι; καὶ τούτοις μετριώ- 

Ίατοι. τοῖς ὃ αὐτοῖς τούτοις εἰκύτως μᾶλλον οἱ τριταῖου 

συνέβησαν ἐκ τοῦ τὰς εἰθισμέγας ἀπορῥοίας τῶν γολωδών 

περιιτωμάτων ἐπισχεθῆναι. παιὼὰ λόγον οὖν τούτοις ἐποπο-- 
γώτεροί τὰ τῶν καύσων- ἐγίνοντο, διότο καὶ γνήσιώτεροι καὶ 
τὰς κρίσεις οἰκείας ἐσχον. ᾿ 

’ 

λοφα. 
ή -” - ῦ . . ’ 

Οἱ δὲ τεταρταῖοι πολλοῖσει μὲν ἐξ. ἀρχῆς ἐν' τάξει τεταρ- 

ταίου 1ρξαντο. ἐστι ὃ' οἷσιν οὐκ ὀλίγοισιν ἐξ ἄλλων πυρε- 
-” ’ 3 ; 

τῶν καὶ νοσηµατων αποστασιὲς ἐς τεταρταίους ἐγίνοντο. 

ὁ 

Παίιι νε]επεπίαος σαάυ: ἵπ Παπππαπι οοπνότ[ο, αἱ Πἱ 1π Ἠϊ9 

απ Ῥ]α5 απαπι οροβίοαί Γε[ς εχεγοϊανεταπί αι αάπιοαμα 

ιπεζιαά Γαπί ααἲ Ῥ]5 ᾳπαπι ἆεοσαί 1π [οἱε γετίαίΙ Γαπί αιιῖ 

ο ρῖς αγά επ[Ποτῖρις τῇ [απ απ ο εκ 5 Ρ]αγίπια νε 

οπιηία΄ [πα Γεσεταπὲ ἴαπι Ῥοτρο[ῇ ΓαΠΐ.  Αξ απμπι ρταε[εµς 

Πα[ας νε]επιεηίαί οα]]άι5 1ο ο{[εί, αο 14εο Πεαπε ΓΕῦΓεΒ 

αγάεηίαθ ππα]115 οκοιἰαραπίατς {οά πΠιασῖ να]άε }Ῥ1οΠς, 

1ἴκᾳας πιοεγαἰ1βηαο, πο νοτο οεἰδάεπι εἰίαιι πιασὶς αἳ-- 

οάεγαμὲ, (εγίαπαε οὗ Ργο]ηρ]ίος ΡΙο[ογιπα ϱ6ΧογεπιεΠΙο-- 

τα εοη[αείος εῄ]αχαβ, Ίο Ιδίὰσ  αμσαιθ ταίοπο Ἠ18 

ΙαβογΙο[ιοχε Περαπῖ αᾳµσπι {εῦγεςδ αγἀεηίες, αιποά εἰ ]εσῖ- 

ἠπιαθ πηασῖς εΠεπί οἱ ]ἀάἱοαίίοπεν Ρεου]αχε ἨαΡρεγεηί. 

ΧκΙ, 

ϱααγίαιας νεγο ππμ[εἶς φμίάεπι αὖ ἰπῖο φμαγέαπαε ογάϊἶπε 

εοέρεγιπῖ.  Ομίδικάαπι αμίεπι αἰϊσφια πο ῥραιοῖς εν 

αἰιῖς Γεὐγίδι ει ππογδὶς ἄεοε[]ω ἵπ φκαγίαπας Λεδάπε 
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μακρὰ δὲ, ὡς εἴθισται, τουτέοισι καὶ ἔτι μακρύτερα ξυνέ- 

πιτιτογ. 

[45] Ουὐδ οὗτοι διὰ τὴν κατάστασιν ἐγένοντο πρω- 

πως, αλλ ἐκ τοῦ μὴ κενοῦσθαι ταῖς μελαγχολικαῖς φύσεσι 

τὴν «περιουσίαν τῆς µἑλαίνης χολῆς ἁλῶναι τοῖς τοιούτοις 

νοσήµασι συνέβη. ἸΧρονίσαι ὃ αυτοὺς ἐγένετο τῆς καταστά- 

σέως οὔσης ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς, ἐν ἡᾖᾗ πάντα τὰ αἴτια μέ- 
20ε πλείστου κατὰ τὸ σώμα μένει, . μήτὲ πἑττόµεγα μήτε 

διαπνεύµενα. µμµέμνητο δὲ πάλιν ἐνταῦθα τῆς περὶ τοὔνομα 

χρήσεως, τοῦ πποκρατους εἰπόντος αποστάσεις ἐς τεταρ- 

ταίους γεγονέναν. «φαίνεται οὐ μόνον κατ ἔκρουν ἀποστά- 
σεις τινὰς ὀνομάζων, αλλὰ καὶ κατὰ µετάστασιν ἐξ ἑτέρου 
νοσήµατος εἷς ἕτερον. 

»β.. 

᾽μφημερινοὶ δὲ καὶ νυκτερινοὶ καὶ πλάνητὲες πολλοὶ πολ- 

ἴοπβαεφιε Ἰς μτγο οοΓμεμάϊπε, αἰφιμε εἰἰατηπμπῃ 97- 

Φίοτες ορπἰίπβεδαπ!. 

Ἠαε Τερτεβ΄ ποπ οὗ Παΐππι ρετ {ο Ῥτίπιππιατε ογεᾶ- 

Ῥαηπίας, Γεᾷ ααοά πιε]αηπσ]μο]]οῖς παϊπτῖ Ῥ]]5 αίτας τεζιι-- 

ἁαπία νασπατείατ, ή αεεῖάτε ἴαλρις Ῥτεμεπάϊ πποτβῖς. 

Ῥππίπσπας απῑεπι Περομέ, αιιοᾷ {Πὶρίάα εἳ Ππηϊάας ε[εί 

βαΐας; 44ο «αα[ας ΟΠηΠ65 πββιια ία ΙΠ ΟΟΤΡΟΤΕ ΡεπιαπεΠῖ, 

πεβπο ᾿εοοίᾶς’, πεῃπε ρετ[ριταπίε», ὉὈί απίεπι Ἰπ Ῥταε[εῃ-- 

Ίτα ππεπιοσῖαε πιαπἆεδ νο]ο [απ πόπιϊπῖς Ύπππ πας 

Ἡϊρροσταίες, ἀἄεεε[[ις ἰπ φμαγίαπας βεδαπι. Ὑϊάείατ οπῖπα 

ἨΟΠπ {[ο]μπα Ῥετ εΠίακαπι ἀεεο[[ας αρρε]]ατο, νετΏπαι Εἰἶαπι 

εἰ ρε αἁ)ίεγίας πηοτΡΙ 1π αἰίεγαπα Ἱταπβίτη. 

ΧΧΙΙ. 
«ἱ φιοιάιαπαε, ποείµγπαε εἰ εγγαϊϊΐεαε πιµ]ίαε τημ[ῖς ἴοπρο 

η 5 
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λοῖσι καὶ πολὺν χρόνον παρέµενον, ὀρθοστάδην τε καὶ 
, 

κατακξιµεγοισιν. 

Οὐ µόνον οἶτου τῷ λόγῳ τοῦ πλήθους, αλλὰ καὶ τῇ 
τῆς καταστάσεως κράσευ τὴν γένεσιν ἔχοντεο  εἰκύτως ἐγέ- 

γΟντο πολλοί τὲ καὶ πολλοῖσιν. ἡᾗ γὰρ ὑγρα τε καὶ ψυχρὰ 

κατάστασιᾳ, ὥσπερ ὁ χειμὼν, φλεγματώδη γεννᾷ χυμὸν, ἐφ᾽ ᾧ 

τοὺς ἀμφημερινοὺς ἐδείξαμεν }ἰνέσθαι πυρετού. οἱ πλά- 

γητες δὲ ποικιλωιέρων χυμῶν ἐδείχθησαν ἔκγονοι. Όαυμα- 

σιὸν (3609) ὃ' οἱδὲν, εἰ πολλῷ χρόνῳ περιέµενον οἱ τοι- 
οτε πυρετοὶ, τῆς καταστάσεως ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ὑπαρ- 
χούσης καὶ διὰ τοῦτο μήτε πέπτεσθαι τοὺς χυμοὺς ἐπιτρε- 

πούσης, εἳ ἄλλως χρονίοις τὲ καὶ δυσπέπτοις διὰ τὴν ψύξιν. 

κ. 

Τοῖσυ πλείστοισι τουτέων ὑπὸ πλαϊάδα καὶ µέχρι χειμῶ- 
γος οἱ πυρεεοὶ παρεἰποντο. 

ΓΕΠΊΡΟΤΕ Ρεγιαπ{εγμπ Γη Ἅεγεοῖῖς 1 ἀεοιμπιῤει-- 

Ηιζμ5. 

Παο Ίεργες ποιι [ο]απα ΡΙεπ]άἰπ] ΤΟΜΕ, ΥΕΓΗΙΗ 

εἰῖαπι Παίμς ἴεπηρεταπιεπίο ΡεπεγαΙοπεπαι Παρεηίο Ἰήγε 

μα. παπ]ίας πι ΠΠ ογεαβαπίατ. ἵΝαπι Ἠυπίάας εἰ 

[σίάις Παία8, ααεπιαάπιοάαπι ἨήεΠα ΡΥοργΙαα ἨάΠΙΟΥΟΠΧ 

ΡΙμίο[μπι Ῥτουχοαί, εκ 01ο αμοἱάόίαπας {εργο εχοιίαχὶ 

4 επιοπ/[γαΥΙΗΊΙΦ. Ἐωγαηίον γετο {εργο ἀῑνετ[ογαπα απο ασ 

{[οῦο]ες ε[ἴε ργοάτίαο [απί. Οποά αμἴεπα Π]αςπιοςί {ερεες 

πηι][ίο ἴΕΙΠΡΟΓΘ Ροπιαπ[ογ]ηέ, πΙΙγαπι. ποα. ε[ῖ, παπι Παίις 

ο[[εί Πανηιάμς οἱ ΓΠρίάι5, οὗ 1άᾳαα Ἡππιοτεφ οοα1 ΠΟΠ 

βηογοξ, «απ αλοφαὶ οἱ ἀἁλπίαγπα ε[επε εἰ ρτορίες {πὶριιβ 

σοσία ἀῑ[ιοι]ες. 

ΧΧΙΗ. 
ΣΠοτιπφιιε γρἰμγίπος Πεῦτες [μὸ υεγρίίας εἰ αἆ Πεπιεπα 

μάς με οοΙπιαδαΕιω. 
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ΣΙρόδηλον ὃ ὅτι τῆς πλειάδος ου τῆς ἐν τῇ γῖν κα- 

ταστάσει οὔσης ἐμνημόύνευσεν, ἀλλὰ αῆς μετὼ τὴν ἄλλην 

κατάστασιν ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτεν, καθὀτι καὶ πρόσθεν ἐλέ- 
γοµμὲν ἐπὶ τέλει γὰρ ἐκείνης τῆς καταστάσέως ἔγραψε' ταχὺ 
δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν βορέοισε πολλὰ πάνυ ὕδατα καὶ μετὰ 
τοῦτο ὃ εἶπεν, ὡς ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἤδη τῆς τῶν ὡρών τάξεως 

αφιγµένης καὶ τοῦ λοιποῦ παντὸς τοῦ μετὰ τὴν ἀρκτοῦρον, 

ὥσπερ γε καὶ τοῦ μετὰ τὸν χειμώνα. εἰκότως οὖν σα τῆς 
πρώτης καταστάσεως ἦν λείψανα, κατὼ τὸ φθινόπωρον ἐπέφῦη 
καὶ τοῦ χειμώνος οὐδεμίαν οὐκέτι νόσον ἐπιδεύμενοι οἱ Θάσιοι. 

, 
ία. 

[46] 1ΙΠΙολλοῖσο δὲ σπασμοὶ, μᾶλλον δὲ παεδίοισιν ἐξ αρ- 

χῆς καὶ ἐπύρεσσον καὶ ἐπὶ πευρετοῖσιν ἐγίνοντο σπασμοὶ, 
/ - ” ι ’ 3 ἃ 

χρόνια μὲν τοῖσο πλείστοισε τουτέων, ἀῤλαβέα δὲ, εἰ μὴ 

ἐπὶ τοῖσε καὶ ἔκ τῶν ἄλλων πάντων ὀλεθρίως ἔχουσιν. 

Οἱ σπασμοὶ ἐγίνοντο τῆς καταστάσεως ὑγρᾶς καὶ 

Οιιοά νετρῖ]]αν πιεπιογαν]1ί, ΠΟΠ ϱ35 (υπο Ἠου 1π Παίιι 

ογαμῖ, [εᾷ 935 αἴιπο Ροβ Ίππο Παἴπι ἵηπ Γοοαπάο ε[[ευί 

4ΏΠΟ οοπ/{ιαῖ οπιπῖραθ, Ρτουῖ απίεα ἀἰοεμαπιι. Ναι 11 

πο 1]]ας βαϊμς ΓοηρΏί, πιοχ οἶτοα ατοἰαγµπη [ρίγα ΗΡρας 

ααπΠ]οπῖραβθ οορϊοίαε αἀπιοάππη αᾳἀαε. Αίηιιε ροβοα ἀῑσ], 

{απαταπι Ίαπι αἆ παϊιταιη αππῖ {επιρεβαίαπι οτάο χενοτίιις 

Π1 οἳ τε παπα ΟΊΥΠΕ οποᾷ ατείητο {αοςςβῖ! οἵ ᾳαοά τοπ. 
Ίατε {βίας ᾳααε εκ ῥγῖπο Πα το]ῖφιια εχἰαραυ!, αν 

οοοία ἴωπὶ αἴηπε Ἠεπιε πι]]απῃ απορ] τς ππονριπα ἆ λα[ 

1πουμγτογιΠῖ, 

ΧΧΙΥ, 

{Ημ αμίεπι οοπνμἰἸομει ας ππαδί Ρμεγίς αὖ πιο υὐο- 

τιεὐαπεµη,  αἴφιε [εγίειαδαμε, [εὑγίδισμο εοπιριί- 

ᾖοπευ Γουεάεδα πε, εγαπίφµε Ίαεο [ῥἰωγῖπις ο Γήι 

ἀἰμίμγπίογα φµίάεπα, [κά ἱπποαπία, Π[ί {ις φµιῖ εν αν 

οπιπιδµς ρεγπἰοίο[ε Ππαδετεπε. 

ουν] ίομες οτιεραηίας ορογίο [ἰαία Πιρίάο οἱ ἰμι- 
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ψυχρᾶς γενομένης. ἐπιτηδειότατα δὲ τὰ παιδία σπα- 

σμοῖς ἁλίσκεσθαι διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ νευρώδους γένους. 

διὼ τοῦτο γὰρ καὶ ῥαδίως ἐπὶ σμικραῖς προφάσεσι γίνεταυ 
Δ / 3 -- ολ. ὺ ὡς Αν. λ ) Ν 

τὸ παῦθος αὐτοῖς καὶ ἧσσον κινδυνώδες ἐστι. «φησὶ δὲ τοὺς 

σπασμοὺς ἐνίοις μὲν ἐξ αρχῆς εὐθὺς γίνεσθαι, τισὶ δὲ πυ- 
οετοῦ προγενοµένου, παρὰ τὴν ἐπιιηδειόύτητα δηλονότι τὴν 

πρὸς ἑκάτερον ὑπάρχουσαν τοῖς ἁλισκομένοις τοῖς σπα- 

σμοῖς καὶ τῷ πυρετῷ. πρὸς ὃ γὰρ ἐπιτηδειότερον εἶπεν 
.. .- , 3 Ε ζ 

ἕκαστὸς, ἐκεῖνο πρότερον ἐγίγνετο, μετ αὐτὸ δὲ ἠκολούθευ 

τὸ δεύτερον. ἐχρόνιζον δ' εἰκότως οἱ σπασμοὲὶ τοῦ δευτε- 
ρου φθινοπώρου πάλιν, περὶ οὗ κατὰ τὸ τέλος ἔγραψε τῆς 

ὅλης καταστάσεως, ὑγροῦ καὶ ψυχροῦ καὶ βορείου 7ὲνο- 

μένου. 

΄ 

α. 

ς 3 κι 
Οἱ δὲ δὲ ξυνεχέες μὲν τὸ ὅλον καὶ οὐδὲν ἐκλείποντες, πα- 

.. { - ’ / ᾽ 

ροξυνόµενου δὲ πᾶσι τριταιοφυέα τρόπον, μίαν μὲν ὑπο- 
. ’ ΄ , 

κουφίδοντες καὶ µίαν ἐπιπαροξυνομενοι, παντων βιαιοτα- 

πηϊζο. Αἲ ῬΡιιενί οὗ πεγνοΠ Ρεπετῖ Ἰπιροσ]αίοπι 6οΠ- 

νι]Πποπῖδρας ῥγεμεπάεπάϊ5 πιαχίπι [{απῖ Ιάοπει. ΊΝαπι ο 

1 οἶαπι {αοῖ]ε Ρρατνὶς εκ σαι 15 1ρᾳ9 α[εοίις ογεαίΠτ, 

η{Πηδή1ις ρεγ]οπ]ο[ας εΠ, Ὠτοῖί απίεπα σοπγιι]{οπος᾽ Πο[ῖ-- 

πια [116 αιι]άθια απιαπαρτϊηταπα αἲ {ΠΙΟ οοποϊϊιασϊ, φαἱραδάαπι 

νοτο {εῦγα Ῥγ]ας οτία, Ρρτοιτί πΙπήγαπα απὶ οοπναιοπῖρας 

σαρετεπίαν εἰ Γεργε, αἆ αἰεταίγαπι ππαχῖπιθ 149Π 61 Για] [ΓεπΕ. 

Λά αποά ουῖπι, Ἱποπῖε, Ρτοππρίίος αφ εγαί, Ῥτῖας Ἡ- 

ιά Ποραί, οι αἰίογαπι [αοσεάεραί. Ὠιπίατηαο απίοπι Ίπτε 

οοπΥι{Ποιςς ογαπῖ απΙΠΠΙΠΟ Γοσαπάο, 46 41ο ἵπ Ώπο [ογ-- 

οσα Εαοΐίο  αιίθΠι αΠΠΟ ἰοίο Ἱιμιάο εἰ ΓΠσιάο εἰ Ῥο- 

γοσ]1. 
ος ο ωνοΝμι.. | 

ΧΧΥ. 

«ι οοπείπμαε φιῖάενι Γεῦτει πιριἰ φιιίζοφιιατη ΡΤοτ[ς 11 εΥ-- 

ππἰιιεδαπὲ, [εά ο1ΠΠεΦ Ιγαεορηγαξεν Τετίίαπαε παιταπι 

ἵγρο τεΓεγεπίες ἱπυαάεδαπε, α1ωιο φμίᾶεπι αἱε αἰϊφιαπει- 
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ο ον μασ ο πο 
«που τῶν τὀτὲ γενόµενων καὶ µακρότατοι καὶ μετὰ πόνων 

μεγίστων γενομένοι, πρηέως αρχύμενοί καὶ τὸ ὕλον ἐπιδι- 
δόντες ἀἄεὶ καὶ παροξυγόµενου. ἐν κρισίµοισι καὶ ἀνάγοντες 
ἐπὶ τὸ κάκιον, σμικρὼ διακουφίζοντες καὶ ταχὺ πᾶλιν ἐξ 

ἐπισχέσεως ' βιάιοτέρως «παροξυνόµενοι, ἓν κρισίµοισιν ὡς 

ἐπὶ τὸ. πὀλὺ. κακούµενου.. ῥίγεα δὲ πᾶσιν ἀτάκιως καὶ 
πεπλανημένως ἐγίνοντο. ἐλάχιστα δὲ καὶ ἤκιστα τουτέοι- 

ἴσιν, αλλ ἐπὶ τῶν ἄλλων πυρετῶν µέίζω. 

τε μὴ προσέγραψεν αὐτὸς ὅπως οἱ τὀτὰ /ενόμενου -χὲ- 

παγµένους πιυρετοὶ τοὺς παροξυσμοὺς ἐποιοῦντο, μεγάλην 
ἂν ἡμῖν ἀπορίαν ὑπέλιπεν ζητοῖσίν εὗρεῖν τίνας ὀνομάξει 

τριταιοφυεῖς. «ἐπεὶ ὃ) αὐτὸς εἶπε, τὸν τρόπον τῶν τρι- [47] 
ταιοφυέων, οὐκέτι περὶ πράγµματός. ἐστιν ἡ ζήτησις, ἀλλ 

ὥσπερ σηµαινοµένου τοῦ τριταιοφυοῦθ  ὀνόματος. 'ἐπισυνά- 

πτεται δὲ τούτῳ καὶ. τῷ περὶ τοῦ τριταίου τὸ καὶ ἡμιτρι- 

ἶωπῃ Ἰερίογες γεπιεύαπε, αἰίετο υεγτο ουε[μεπιεπίίογες 

επασετζαδαμε, ΟΠΙΠΙΜΠΙ «ας Ίμπο οδυγίαε [ωπὲ υἱοίειι-- 

εἴ[βπιαε, Ἰοπρί[βηιαε εἰ πιααἰπιὶς Θὐπείαίας ἰωῤοτιῤις. 

1,επίτεγ ἱποιμιεῦαμεν ἵπ ἴοίμπι ΄μειρειμο ἵποτεεεδαμῖ, 

ἀἰεδιι ]μαϊεαιογίς επαοεγδαδαπεµήν. ν ἀειεγίμς ριουεάε- 

δαπε, ῥατιτη γεπιειεδαπί, Φφιαηπ ΡΥΙΠπΙΠα ΓΗγΓς εν τε- 

πηῖ[[ίοπε νε]ιεπαεμ!τμς ἰπναάεῦαπι εἰ ἀἶεδις ]κάίεαιογις 

Ρἰεγμτηφμε ἀειετίις υεναδαμι. Ἠίρογες αμίεπι οπιπῖδις 

1ΠογΥάἰπαίε εἰ ετγαϊίϊος οὐ οτἱεδαπίιή, Γεά Πὶς ραμοί[[ιππῖς 

ας παϊιϊππι, ᾖτεγιπι Ιπ οεἰετὶς Γεδείδις πια] ΟΥΕΦν 

ΝΠΠ 1ρΓε αποπιοάο Γεμγε 4αε έαπο {απεγαπέ ογάἴμα- 

{ας αοσοεῄιοηες {αειεῦαπί αἁ[εγιρΠ[6ε, ππασπαπαι Ποβῖς 4πι- 

Ρϊσιπίαίεπη γεμφυ] [εί Ἰπνεπῖτε αππετεπίίριθ απαδπαπι αρ- 

ΡεΙΙεί ἰγΙΙαεορῃγα5. Θεά αποπίαπα Ῥγοία]λί (πΠαθδορΗγαγιιπα 

πιοάστα, ημ]ία απιρ]9 ε[ι ἆε τε αιπε[ίο, [εὰ ἆε ΠοπΙηΙς 

ώνλαε Ἰκώκὴ Πσηϊβοαία. «Ἠπίο αιαίεπι αὐπεο έν ἔαπι ἴει-- 

Ώαπας ΠΠ. [οπα[εγίίαπας ΠΟΠΙΕΠ αἰηιο πἰγίάδφιε ἁ)Ιε- 

τοπία: αλά εχου]βία [ετίίαπα εἴ ποπ εχηαϊῃία: [οἆ αιιοά 
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Εά. Οµατε, ΙΧ. [47.1 Εὰ. Ῥαΐ, Υ. (905.) 
ταίου καὶ τῆς ἑκατέρων διαφορᾶς ακριβοῦς τριταίου καὶ 
οὐκ ἀκριβοῦς, ἀλλ ὅτι βραχύ τι παραυξηθέντος ἢ πλέον ἡῇ 
ἐπὶ πλεῖστον, ἄχρεο τὲ πόσου τούτων ἕκαστος ἐκτείνεταυ 

καὶ τίς μὲν ὃ μέγας ἡμιτριταῖός ἐστι, τίς ὃ ὃ µέσος, 

τίς ὃ ὁ μικρό ᾽᾿4γαθίνῳ γοῦν ὕλον βιβλίον γέγραπται 

πρῶτον περὶ ἡμιτριταίων, τὸ σημαινόμενον ὑπὸ τῆς προση-- 
γορίας ταύτης ἐπεξηγουμένῳ. ἐὼν δὲ καὶ τὰ τοῖς µεθοὺι- 

κοῖς γεγραμμένα περὶ αὐτοῦ διέρχωµαυ νῦν ἢ τὸ μετὰ ταῦ- 
τα ὑπ ᾿4ρχιγένους οὐχ ἅπαξ, ἄλλὰ πλεονάκις ἓν πλείοσι 
πραγµατείαις εἰρημένα, μετὼ τοῦ καὶ διακρίνειν ὅσα καλώς 
μὴ καλώς εἰρήκασι, τρἰα µου νομίζω βιβλία πληρωθήσεσδαι. 

τό γὲ μὴν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμον εἴρηται μὲν {δη 
κάν τοῖς περὶ τῶν πυρετῶν διαφορᾶς' εἰς δὲ τὰ παρόντα 

βέλτιόν ἐστι συγγράψαν τὸ λεγόμενον εἶδος τοῦ πυρετοῦ τῇ 
καταστάσε». φησὶν οὖν αὐτὸς τῇ μὲν ἑτέρᾳ τῶν ἡμερῶν 
παροξύνεσθαι, τῇ δὲ ἑτέρα ὑποκουφίδεσθαυ. μετὰ γὰρ τῆς 

ὑπὸ προθέσεως γράψαντος αὐτοῦ τὸ ῥῆμα καὶ ἡμᾶς ἀκού- 
ειν προσῆκον ἕτερόν τὸ σηβαινόμενον ἐκ τῆς συνθέτου φω- 

Ρατιιπι αιιοία αιἲ Ἠρεγα]ίας απ ρἱαγίπιαπα οἳ φπαπίππι Ἰα- 
τα] απα(ιαεφπε εχἰεπ(αΐττ, {πι απαο Ππασπα ἑ[ Γεπ- 

(ογίῖαπα {πι ᾳπαο ππεζῖα εἰ θαο ραϊνα. Ασαϊμίπιις οετίε 

Ἱπίερναπι Πλρταπι [οραε, Ῥτίπαπι ἆς Γεπήεταπϊς, αλὈί 

απ]ά Ἠοο νοοαρα]απι [σηϊβοεῖ Ππτεγργεϊαξατ. ὅαπι Π ᾳπαο 

ἃ πιοϊ]οά]ϊοῖς ἆο Ίοο νοσαῦια]ο [οπρία Γαπί παπο Ρετου- 

Ὑθγο νο]ίπι νοὶ φπαο Ροβ πες αἲ Αποίσοπο πον Γοπηε], 

[εὰ ἵπ ρ]αγίδ1ις οοπιπιεπίαγϊϊθ [αερίας ἀῑοία Γαπί, 8ο βπιπ] 

ᾳπααο Ῥεπε εἲ ᾳπαο πια]ο ἀἰκεγαπί ἀϊ[οεγηεγε, ἵγία Ἰπς 8Υ- 

Ῥϊου. ἀπιρ]είασιπα νο]αππῖπα,  Δί αποά αἆ αγῆς ορεΓα 

οοπἀοῖξ Ίαπα ἀῑοίαπι ε[ εἳ ἵπ Ἠρτίς ἆαᾳ Γερείαπι ἀΠετεῃ-- 

115, Οποαά Ρταε[επς αεί, {ερτῖ [ροοίεπι ᾳπαο Ίου 1 

Πίαία ἀῑοίιιτ, {τας ο[ί οοπ{οίροτο: ἀῑοΙί επῖπι 1ρ[ε αἱίεγο 

απϊάεπι ἀῑς εχασεχρατΙ, αἰίετο Ὑετο αΙᾳπαπἰμ]απι τοπ, 

Ναπι νογραπι κουφίζεσθαυ οἵιπι Ραθροβίίοπα ὑπὸ [οἱρ[ί, 

αῬά πο ΙΠ[ο]]ίσογο οοπνεπΙὲ απἰἀάαπι ιά α νους οοπι- 

Ρο[ία Πσπϊβοανϊ Φα α- πιρ]οϊ,. ΆἈαπι Ρε; κουφίζεσθαι 
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Εά, Όἶασις ΙΧ. [47.] ς Εὰ, Ῥαῇ, Υ. (402:) 
γῆς παρὰ τὴν ἁπλῆν. τὸ μὲν γὰρ κουφίξεσθαι δύναιτ ἄν 

τις ἀκούειν τὴν αξιόλογον ἔνδοσιν σηµαίνειν τοῦ πυρετοῦ, 

τὸ ὃ ὑποκουφίξεσθαι μµετριωτέραν. οὐ μὴν διωρισµένως 

τε καὶ σαφῶς ἐδήλωσεν εἴτε παροξύνονται τῇ ἑτέρα τῶν 
ἡμερῶν οἳ οὕτω πυρέξαντὲς ἕτερον παροξυσμὸν ἐλάετονα 
τοῦ κατὰ τὴν προτεραίαν, εἴτὲ καὶ διαµένων ἔκεινος ἔκου 
Φίζετο κατὰ τὴν δευτέραν. δοκεῖ γὲ µου οὖν μᾶλλον ἐμφαί- 
νειν ἡᾗ λέξις ἕνα γίνεσθαι τὸν διὰ τρίτης παροξυσμὸν, ὑπο- 

κουφίξοντα κατὰ τὴν ὑσεεραίαν. λέγει δὲ καὶ ῥίγη γἰνεσθαι 
τούτοεσυ πεπλανημένως, ὕπερ σημαίνει τὸ μὴ καθ ἕκαστον 

παροξυομὸν, ἀλλ ἐνίοτε, καὶ ταῦτα σµικρά. οὕτως δὲ καὶ 

ἱδρῶτας ὀλίγους, ἀλλὰ καὶ ψύξιν ἀκρέων δυσεκθερµάντων, 
ἐξ ὧν ἁπάντων δῆλόν ἐστιν ὠμῶν καὶ φλεγματικών χυμῶν 
σηποµένων γίνεσθαι τὸν τοιοῦτον πυρετὸν , ἐπιμεμιγμένης 
αὐτοῖς ξανθῆς χολῆς. ὁ μὲν οὖν ἐπὶ μόνη τῇ τοιαίτη χολῇ 

συνιστάµενος ὀνομάδεται τριταῖος, ὃ δὲ καὶ τὸν ὠμὸν χυ- 
μὸν ἰσοσθενῆ προσλαβὼν, ἀκριβὴς ἡμιτριταῖος γίνεται, πλεῖ- 
στον ἐν ᾿Ρώμῃ γινόμενος, ὡς ἂν τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἄν- 

Ροΐσι απῖς {πίε]]σετο: εΠαία ἀϊσπαπι ΠσηΠιοατΙ {εῦτῖς το- 

τη {Ποπεπα, γετμπι ρε ὑποκουφίξεσθαι πποάεταϊϊοχεπι. Νο 
ἰαππεπ μπι ἀ[]ποίε {μπι οἶατε εκρο[μῖῖ πίταπι απ τα 

{οἈγίοΠαταπῖ αοοε[Ἱοποπι Παβεχοπῖ αἰίοτο ἀῑδ παΙποΓειη εα 
ᾳπαε Ρτῖοτε ἆῑε {ι[[εί, απ εἰ Πία Ῥειπιαπεπς [εοππάο ἆῑε 

χεπηϊἱετοείητ. Ατυϊίχοτ ερο οοπἰεχίυπι Ἰπάϊσαχο πιαρῖδ ΠΠΑΠΙ 

Τεγιῖο ο αοοεῄίοποπι Πετί εἰ ροβετο απαδαπηίοηας τεπη{]. 

Ωοσεί 4ποφιθ εἰ τίρογος οιτα[ἶοο Ἠῖφ Που, αιιοά Πσπϊβοαί 

ποπ 11 Πηριι]]ς αοσοεβιοµίθας Πεν, Γεὰ Ιπίενάαπι, 6οδᾳτιε 
Ραΐνος, [ιο εἰ [πάογεθ εχῖσιιο8 αΐηιε επι {Πρι εχἰγεπηῖ- 

ταἴπα. οµαο ἆοστε οοποα]ε[οενεπί. Ἐκ αυἴρας οπππίρα5 

εοη/[ίαϊ οτιῖς ΡΙπΠίοβδααε Πιπποτίρας ρμίγε[οοπήρας {α-- 

Ίεπι οροτίτΙ Γεργοπι, Ἠϊδ αἁπιϊχία {ανα ἨῬιε, Όιαο ΙΡ 

εκ Γβοῖα Ἰπα]ααπιοάϊ Ῥι]ο οοπ/[αί, {ετίίαπα ποπιμαίαχ, Όιαε 

νετο εταάμπῃ Ἡάπποτοπη αεηιἠρο]]επίοπι ασοερεΏί, οχαυ]- 

ια [οπηεγίαπα ε[Ποίασ, ϱ1αα Ρ]ατίππάπι Ἰοπιαρ ογθαίασ, 

Ἰα]ας π η ίταπα αγΡρίς Ἱοποϊπίρις {απηλατῖπια, Ἠαοο αιπῖ- 
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Τά. Παν. ΙΧ. 41. 48. 1 Ε. Βα[. Υ. (369. 363.) 
Φετη π , ολ πη 

θρώπων οἰκειότατος ὤν. αὐτὸς μὲν οὖν φρικώδης τ΄ ἐσεὶ 

φαὶ μετὰ τῶν καλουμένων ἀναδιπλώσέων. γἰπέται, παροξύνων 
3. /; ” , -” ς -” » -- 

οὗ. µόνον τῇ προτέρᾳ τῶν ἡμερῶν, αλλὰ καὶ τῇ μετὰ ταύ- 
/ ΄ ” Ξ . - 

την, ἑλάσσονά τε τῶν προγεγενηµένων παροξυσμὸι, ἠττόν τὲ 

φρικώδη καὶ τὴν ἐπανάληψιν του γ΄ ἧττον ἢ οὐδ ὅλως 
3”, ” Δ ΄ 

ἔχοντα.' νυνὶ δὲ περὶ τοῦ δια τρίτης μὲν γινομένου, κουφἰ- 
. - Ν ς 3 κ 

ζοντος δὲ κατὰ ταῦτα τὴν ἑτέραν (ἡμέραν; ὁ λόγος ἐστὶν, ὃς 

δόξη εἶναι ἐγγυτέρω τῆς τοῦ ἐπιπαροξυνομένου τριταίου φύὐ- 
3 .] ιτ” , 

σεως; πλέον αποκεχωρηκως τοῦ ἠμιτριταίου. µεγάλη }ὰθ 
3 ΄ ν ’ Δ ον πω .. κ) κ ν « ” Ν 

νομος ον νλ µ παροξυνεσθαι τῇ ἑτέρῳ τών ἡμερών καὶ 
μ / 9 

φὸ χωρὶς. αναδιπλώσεως γίνεσθαι. «καὶ τό γε μὴν σμικρὸν 
-” . ; - 3 -” ’ 

ὦϊγος ἐγγύς ἐστι τῇ φρίκη. -γαΐτοι οὐδὲ τοῦτο συνεισβαλ- 

λειν εἰσαεῖ τοῖς παροξυσμοῖς εἶπεν, αλλα πετελανημένως, εἰ 
[ 3, Δ ” » - - 

μή τν ἄρα τὸ πεπλανημιένως ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων πυρετῶν 

εἶπεν, ἐπὶ δὲ τῶν τριταιο- (369) φυέων. ουκ εἶπεν. ἐλά- 

χιστα δὲ καὶ Ἠκιστα ῥίγη γίνεσθαι τούτοισιν εἰπὼν τὴν φρί- 
’ 3 3 ’ 3 .) - 

κην μὲν ἐδήλωσεν, οὐκ αφείλετο δὲ τελέως αὐτα τῶν παρὀ- 
ο ο ο’ ευ 5, . ᾽ Π Π 

ξυσµων. [481] ὅπως ὃ ἂν σου 1. περι τουτων πρὀδηλον, 

ἄεπι Ἱουτίιάα ε[ι Πίᾳπα ουσ τοαρ]ρα(ἴοπῖρις αρρε[]αίτ, 

πεο {οἶππι Ῥτϊοτί ἀῑο ασοε[ῄἹοποπα ε[]οί, νενπα εἴῖαπι {[ε- 

απεπίῖ, {[εά Ῥτίογε ΗΙΙΠΟΓΕΠΙ 1ΩΙΠΙΊδαθ Ἰουπ]άαπα εἰ 4παε 

γαρεοπεπι νεὶ πΙποτεπι νε] ῥρτοσίας ππ]]απι Ἰαβεαί, 

απο απίοπι ἄθ ϱα α1ιαα ἵεγίῖο απῖάεπι Πέ ἀῑαε, [εά αἰίετο 

ἆπ' 5 τεπηΕΠίαχ, Γεγπιο ε[ι ΗἱρροοταίΙ, 41άε Ῥγορίος παν 

ἴπγας {εγίίαπαε εχαςετραπ!{1 εί α [επίενγίΙίαπα πηαβῖς αι[πτα, 

Μαρπιπι Ποπίάθια ἁῑ[άἹαπα εβ ἴαπι αἰίενο ἀῑε Ἠοῦ α.οθ- 

ἄετε, ἔαπι αὔξαιιε τεάαρ]σαίίοπε εχϊ[ιενε. Εὶ νεγο Ραχναδ 
- 

γ]σογ Ἰογγονί εοη[πῖς. ε[ι; αιπαπ(παπα ο Ἠππο ϱπ]άεμα 

οτρείπο οι αοσε[ποπίρας ἱπναάςγα ἀῑσαί, [εᾷ εγτα[ῖοε, 

ηΙῃ Ροτίαπ αἀνοετρίαπι εγγαξίοε ἆ4ε αἰς Γερτίρις ρτοϊα] εν 

εί ποπ ἆᾳε Γερτῖρας πΠίαεορΗγῖ5. Όπαπι απίθπη ραιιοί (πιο 

εἰ πιηίπιος τῖσοτες Ἠῖς Πε Ῥτοίετί, Ίοίγογεπα (π1άεια 

ππαπ!{ε[ιαν1ξ ἨοἨ. ἵαπιεπ 605 αὐ[ο]ηίε αὖ αεσε[Ποιβας Γι- 

βΠαί. Όι απίειι ἆο Ἰῖδ εογ[ῖο; Ώαδ, το 1ία [ο Ἰαρεί: 

Ἠαος οπῖπι ΓοἈγῖς ππογ][ο ἰγιίαθορμγα ποπηπαίασ, Χο 
. 

ομίπι [οπ[εγίίαπα ο[, αποά πε(πε Γεοππάο αοοεᾷαί ἀῑε, 
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Εὰ. 0ματε. ΣΧ. [ῷ5.] Εὰ. Ρα, Υ. (463. 
τοῦτό γὲ τοιοῦτὸν ἐστιν, ὔτι οὗτος ὁ σᾖ1 ηρετος. εἰκότως ἐέθητ 

ται τριταιοφυής.. οὗτε γαρ νἡμιςθμσαῖός ἐστιν ὡς ἂν. μήτε. τῇ 

δευτέρα. παροξυνόµενος, «ἀναβωπλωσεις τὸ μὲ ποιούμενος, 

οὔτε παρεκτεταμένος, εἴ γε μη. ὅλως εἰς ἀπυρεξίαν τελευτᾷ, 

δίκαιον. οὖν. ᾖν αὐτῷ τινὰ προσηγορίαν παρακειμένην ταῖς 

προειρηµέναις προσειπεῖν. ἡν ὃ. ὁ λόγος εἰπεῖν οὐκετ οὐ- 
δεμίαν παρὰ «τὴν τοῦ τριταιοφυοῦς τό γε μὴν ἐν. κρισίµοις 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κακοῦσθαε τριπαιοφυῶν ἴδιον,. οὐ κοινὸν 

ἁπάντων ἐστίν. ἐμάθομεν ὃ ἓν τοῖς περὶ κρισίµων τοῖς 

κακοήθεσι νοσήµασι τοῦτο γινόμενον, σμικρὰ κουφἰξοντες καὶ 

ταχὺ πάλιν ἐξ ἐπισχέσεως βιαιοτέρως παροξυνόµενοι τῷ µε- 

μνημένῳ τῶν εἰρημένων ἔν τοῖς περὶ κρίσεών. τὲ καὶ. κρισέ- 

ιων καὶ τοῖς περὶ διαφορᾶς πυρετῶν, οὐδὲν ἔτι δευτέρας 

ἀναμνήσεως δεῖται.  δέδεικται γὰρ ἓν ἐκείνοις ὑπὲρ ἁπάν- 
των τών τοιούτων ὁποῖον καὶ τὸ νῦν εἰρημένον ἐστὶ, τὸ 

διακουφἰζοντες. οἳ γοῦν τοιοῦτοι πυρετοὶ τὴν γένεσιν ἔχου- 
5 σα ο Ὡν ” λ ανν αι ; ω ΄ ε Ἡ 

σιν οὐκ ἓξ ἕἔνγος, ἄλλα καὶ ἕκ πλεόνων χυμῶν, ὧν 0 μὲν 

θερμότερος ανάπτει τὸν ὀξὺν πυρετὸν ἐν τάχευ τὰ παύξταιυ. 

πεηπε τεάπρΗσα[οπες {αοῖαῖ, πε(πθ οσἰεπ[α εΠ, αππι 

αἴφπε Ππ]]ο Ραοίο αἆ Ἱπίοστίίαίεια ἀε[παί,. Αεηηπι Ιἴαᾳμο 

1ρί εταί ορροβίαμα απαπάαπι ργασφ]ο[ῖ {ερτῖρας αρρεῖία- 

Ώροποπα Ἰπάεχαος ογαΐηιο ταίο αἱ πα] απα αἰίαά Ργαςίεγ( ασια 

πίαεορ]γας ποππεπ Ππάετείατ. Πεἰετίογεπι νεγο ε[[ο ιὲ 

Ῥ]ατίπχαπι ἀἴεῦας ]ζ]σαίογς Γεργίαπα ἰγΠαεορΗγαΓΙΙΠΙ ῬΓο- 

Ρτίπα ος ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΠΙ ΟΟΠΙΠΙΗΠΘ. Ε14Ιοίπιας θΠΙΠι οκ 

11ρχ1 ἆθ. ἀῑεῦιι ἸἹπάϊσαίογι]ς πια]]σηϊ πιοιρίς Ἱ[ϊπά Πεσὶ, 

αρίας αἰἴηπαη{αἴαπα τε, οἴἴοφαο τηγ[ας οκ τοιπί[ποπο 

νΙο]επ!]ής Ιπναάσχο. 9 αΠἴΘΙ ΠΙΘΠΙΟΣ [5 ΘΟΤΙΠΙ 4άθ ἴπ 

Ἠρνῖς ἆ4ε Πιάἱοβοπίρις, ἀῑερας ]αάἱοαίοτίϊ οἳ Γερνῖανα ἁί-- 

{ογοπ!ί11ς οαία Γαπέ, πΙΠΜΙ] Γεοππάο πιοπ]πΙ[[ο ορας ο[ί. 

Ίναπι τς τπ Ἠρτῖ 46 ε]αδπιοάί οπιηίρας «1[Πεγαῖηιας, 

ιιαίε ε[ι εἰ ᾳποά πππο ργοπαποϊαίαπα ο, Ῥατιη γοπιῖ-- 

{εηίες. Ἰαφπο {ερτος Π]αςπιοὰἱ σεπεγαϊϊοποπι Παβεπί ποπ 

εκ Ίππο, [εά εκ Ῥ]υτίδας Ἰαπιονῖρας, «πογαπι σα]ἰᾳῑοι 

απ]άεπα Γεργεπι αοσοπά1ί αοπίαπι αἴπο οε]ογ]ίοτ ἀε[μηῖῖ, 
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ΕΚ. Οµατί, ΤΧ. [48.] Κά. Ρα[, Υ. (905.) 
τούτου δὲ κατειληφότος τὸ σώμα συμβαίνει διαφθείρεσθαί 
τὰ καὶ σήπεσθαι τοῖς ψυχροτέροις, εἶθ οὕτως ἀνάπτεσθαι 
πάλιν ἐκ τῆς γινοµένης ἐπισχέσεως, ὕπερ ἐστὶν οἷον ἀναπαύ- 

σεως καὶ μµειώσεως τοῦ πυρετοῦ. Χείρων δὲ τοῦ πρύσθεν 

ὁ τοιοῦτος γίνεται πυρστὸς, ὧς ἂν προκεκµηκυῖαν δη τὴν 

δύναμιν ἐκ τῶν ὀχληρῶν εὑρών. εὔδηλον γὰρ ὅτι κᾷν ἴσος 
ᾖ τῷ µεγέθει, πολὺ }οῦν μειζόνως ἂν ὀχλεῖ τς μὲν ἰσχυ- 
ϱοτέρας δυνάμεις, μᾶλλον δὲ τῶν τὰς ἀσθενεστέρας. 

“Ἱδρώτες πολλοί. 

ἀηλονύτο τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς ἐφάνησαν ἑδρώεες πολ- 
λοὶ,. δυνατὸν δὲ καὶ τοῖς ἄνευ πυρετοῦ πάθεσιν, οἷον τοῖς 

σπασμοῖς ἱδρῶτας ἐπιφανῆναρ πολλοὺς ἐκ τῆς ἠὈροισμένης 

ἐν τῷ σωµατι πολλῆς ὑγρότητος ψυχρᾶς διὰ τὴν κατάστα- 
σιν, ὑπὸ δὲ τῆς τοῦ σπασμοῦ βίας ἐκκρινομένης ἄλλα καὶ 

ᾳμαθ Ἠδῖ οοτρι5 Ργεμεπάςτ, {Πἱριάίοτες ΊΈμπι οΟΥΓΗΠΗΡΙ 

{απ ρυϊγείοεγε ενοπῖῖ, ἀεῖπάς Ιἴα τυγ[απι αοοθπά1 οκ {αοία 

τεπι][οπθ Ίου ο νε] {εργῖς τοπῖο ας ΙΠΙΠΙΗΙΙΟΠΕ, 

ααοά ν]γες Ίαπ εκ Ἱπ[εῄαπΗβαθ {αΗραίας ο[εμάαί. οἱ 

ΏΦΊΠ(ΙΙς ραν Πἄἱ πιαρηαάϊἶπο, Πιμ]ίο απἰάειι νομεπιεπ{ῖς 

Ιπιρεοι]]ίογες ντε ααπι ναἱάίοχε «ἀϊνοεχατο ῥραΐεί 

οπιπῖρια5. 

ΧΧΥΙ. 

Φε ογες πι]. 

Νιππιναπα ας ἃ {ευτίρις πια] Γαἆογος σρρανογ!, 

Ροίπεγυαπί απίοπι οἳ οἴίτα {οργοπι αΠοοίβας, γε] οοµι-- 

νιι][Ποπ1 τι οορίο Γμάοτος Γαροχαρρατι[[ε οκ αοοπππα]αίο 

1 ϱΟΥΡοτο οορίο[ο Ἠππιοτο Ῥτορίον ΓΠηριάμπα Παπ οοί- 
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Εὰ, Οµασι. ΙΧ. [4. 40.1 οτς Εά. Βαῖς Ύ. (9603.) 
οἷς γε τισιν ἔφη γενέσθαι, τούτοις οὖν αὐτοῖὶς καὶ εἰκόᾳ 

ἐστιν, ἱδρῶτες πολλοί. 

β. 
Τουτέοισιν ἑλάχιστα κουφίδοντες οὐδὸν, ἀλλ ὑπεναντίως 

βλάβας φέρονεξς. 

Τούτοις φησὶ τοῖς πυρετοῖς, ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστὶ, τοῖς 
τριταιοφυέσιν ἑἱδρῶτες συνήδρενον οὐδὲν ὠφελοῦντες. ἡ 

ὃ) αἰτία πρόδηλος, αποδεδωκόεων ἡμῶν ἀπέπτοις [ 49 ] νο- 

σήµασιν, οὔτ ὠφελεῖν τοὺς ἱδρῶτας οὔτ ἀγαθὸν εἴἶναυ ση-- 
μεῖον ἢ γὰρ πλεονεξίαν ὑγρών ἢ ἀρῥωσείαν δυνάμεως ἐν- 
δείκνυται» 

μ1. 

ὤρίξις πολλὶ) τουτέοισι τῶν ἀκρέων, καὶ μόλις ἀναθερμαι- 

νύµενα. 

νο][ιοπ]ς νιο]επίῖα οεκοχγείο. Αἲ απἶρις αἲἲ αοο]ἁ1]ο, 9 

(απο, αἳ ρατ ε[Ι, οορΙο[Π [αάογες εταρετμηῖ, 

ΧΧΤΗ. 

Ομῖ παπι Πίς ἰευαιίοιιεπα, ἴππο εοπίγα ΠοπαΦ α[εγιωιξ. 

Ηι τπα1ῖ, Γερτῖρας ἰγιιαεορ]γίθ ἆ4ε οααἴρας ε[ῖ ονα- 

πο, αι [αάοτες ΠΠ] Ἰανατεπέ α[Πεάοταπί,. Οααί[α πιαπὶ- 
{ε[ια εἴ, απππι πος αἰἰτίβαετ]πιας 1ποος[ῖς πποτρῖς Γαάογες 

πε(μο Ῥτοάείε πεαιε Ῥοπυπι βδηιπι ε[Πε; Π παπιιε 

ααξ Ἡππποχαπι τεδιπάαπίῖαπι απ ντα ἀπιρεοϊ]]ίαίεπι 

ἀεπιποῖαπί. 

ΧΧΥΠΠ. 

Ηις ἵπρεπς [τρις επἰγεπιογµπα φµαε υἱω εείαπα γεεαίε[εε- 

7εμῖ. 
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τά, Οµασι. ΙΧ. [19.1 ο ὰι Βαΐ, Ὑ. (306:) 
Έτ Καὶ διὰ Φφλεγμονὴν μὲν ἀξγόλογον σαληγζρων ἐν. τοῖς 

παροξυσμιοῖς δυσεκδέρµαντα γίνονται τὰ ἄκρα καὶ διὰ πλῆ- 

Όος δὲ υχρῶν χυμῶν, ας ἀπεδείξαμεν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἐν 
- , ῃ 

ταις προξιθµέναις πραγµατεεσνς. 

κῦ’. 
/ ’ ν2 - ” 

Οὐδὲ ἄγρυπνοι τὸ σύνολον, μάλιστα ὃ οὗτοι καὶ πάλιν 
/ 

φωμιατωδεξς. 

Καὶ πάλιν ἀγρύπνους μὲν αὐτούςο φησι γεγονέναι μᾶλ- 

λον ἐν μέρει, οὐ μὴν τὸ σὐνολόν γε ἐπὶ τούτοις, ουδ ἔναν- 
τίωσις σφοδρά. «φησὶ γὰρ. αὐτοι ἐν μέρει καὶ τὸ χωµα- 
τῶδες σύμπτωμα /εγονέναι. τοῦτο ὃ ἐστὶν ὔταν καταφέ- 

ϱωνται, μὴ δυνάµενου τὸ τῶν ἐγρηγορύτων πράττειν, ως 

απεδείξαμεν. 

λν 

, -- ’ 

Κοιλίαι δὲ πᾶσι ταραχώδεες καὶ κακαὶ, πολὺ δὲ τουτέοισι 

κάκισταυ. 

ϱοτρογί5 εχίγειια ἀῑ[ιοι]ε γεσα]ε[οιιπῖ 1π αοσε[ποπβᾳς, 

ἴππι ο) 1ΠῇσηεΙΙ ΥΙ[ΟΕΓΙΙΠΙ ΡΗΙΟΡΠΙΟΠΕΠΑ, πα {σΙιάογαπη 

Ἠήπιογαπ. οορίαπι, αἱ 4ε Ρρταεδἰοίῖς αἰτίήδᾳας ἰγασίατῖρας 

ἀεπιοπ/[ίταν1Π]!18. 

ΧχΧΙΣ. 

Ίνεφιμε ϊ Ργοτ[ις εταπὲ ρετυϊριίες, [εὰ εἰἰαπιπιπη ππααῖππε 

οοτπαξο[ί. 
- 

ο ΝΙβΙ]εν ταγ[ας αἲϊ 905 {η][[ε πιασῖς νἱοπι, ποπ 14 

[αμήεη 115 Ῥγοτίας ογαί, πε(πο οοπἰγατ]είας ππᾶσπα. ΓΠ1οῖί 

επῖπι 1ρῇς γἰοῖ[]πι αἳ οοπιαίο[ιπι [γπαρίοπαα Γαοίπι ΓΗ] ο: 

Ἠοο αμίεπι ο[, απάπα αἆ [οπαπιπ ἀε[εταπίατ, ποφμαιπες 

νιρϊ]απίϊαπι Ππάπετα οῬῖτα, αἲ 4οπιοΠ[ῇΓανΙΠΙ16. 

ΧΧΧ. 

«ἶνυὶ οπιπῖδιις ἐμγθαίαε εταπὲ εἰ Ἱπαίαεν ἴοιρε αιμίετα ες 

ρε[ἴπιαε. ΄ 
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Γά. ΟΡανε. ΤΝ: Γ49, 50.1] Γά. Ῥα[. Υ. (362.) 
ΊΠς περιουσίας. τῶν χυμὼν εἰς τὴν γαστέρα ῥεούσης, 

ὦς έμπροσθεν εἶπον, εὐιὸς ἦν ταραχώδεις γίνεσθαυ αὐτάο. 

τούτοις οὖν τοῖς τριταιοφυέσιν, ὑπὲρ ὦν ποιεῖταυ τὸν «λό-- 

ον, ὡς ἂν κακοηθεστέροις τῶν ἄλλων νοσημάτων, ἄναγκαῖον 

ἣν καὶ κατα τὴν γαστέρα χείρους γίνεσθαν, 

λα. 
στ . Ἀ ιά Ἀ 

Θύρα δὲ τοῖσι πλείστοισε τουτέων ἢ) λεπτὼ καὶ ὠμὰ καὶ 
9, Δ 

ἄχροα καὶ κατὰ χρόνον σμικραὰ πεπαινόµενα κρισίµως, τῇ 
, 4 », Δ λ . 3ο} ’ 

παχος μὲν ἔχοντα, Όολερα δὲ καὶ ουδὲ καθιστάµενα, 
3 , 3 , 3 

οὐδὲ ὑφιστάμενα, οὐδὲ πεπαιγὀµενα, 3 σμικρὰ καὶ ὠμὰ 
, , ” 

παὶ κακα, τὸ δὲ ὑφιστάμενα καὶ κάπχιστα ταῦτα πάντα. 

[50] Ταῦτα πάντα τὰ καθόλου διὰ τοῦ προγνωστικοῦ 
γθάµμµατοςο ἐδίδαξε, ταῦτα καὶ νῦν ὡς ἐπὶ παραδειγμάτων 

διὼ τῶν κατὰ µέρος πιστοῦταυ ' προεξηγἠσάµενου δὲ κατὰ 

τὸ προγνωστικὸν οὐδὲν ἔτι δεὐµεθα περὶ τῆς συμφωνίας 

Ῥε[παεπία 1π γεηίγεια Παπιογήπα γεάυιπαπίίας πἲ απίε 

ἀῑκα, 1ρ[απι {ωχρατὶ Ῥατ εταῖ. Ἠαθ Ιστ ΠίαθορΆγας, 

4ε απἶραε ογαοπεπι {αοῖες ἵαπαιαπι οεἰεγῖ ΠΙΟΥΡΙ8 πᾶ- 

Ἡσμίογες απο 1π νεπίγο ἀείετίοιος εί[ε πεεείΤε εταῖ, 

ΧΧΧΙ. 

ΠἩογιπι αιέεπι ρ]ιγιπιὶς πγίπαε ει ΙεΠιΙες εγαιὲ, ετμᾶαε, 

Ραἰιᾶαε, ας ΙΕΠΙΡΟΤεΕ μαγιῖπι οοπεοείαε ]ιάιοαιοτίθ, αιε 

ετα[}µπῃ φμίάεπι Παδεπίες, νεγμτα ἐμγϊάαε, πεφιε «οπ-- 

[[ειίες, πεσµε [μζ[ιαεπίέες, πεφιε εοπεοοίαε, αμ ραμεας, 

εγµάαε, Ῥγαυασε, [μ[άεμιες αμέεπα εἲ Ίναε οΊππες ρε[- 

βπιαε. 

Παεο οπηπῖα 1π πΠϊνεγ[απα Ἠβτο Ῥτορποβαοί ἀοοαῖί, 

αμαε ο πἶάεπα εἰ Ίου Ἱπ Ἠῦχο νε]αῖ εκεπρ]δ Ῥες Πηρα]α- 

ία ογοᾷαπίαν,  Όπαο απίαπι απ 1π Ῥγοσπο[ίοο εχρο- 

ΓαογίπηἩς, Ποια ε[ απιρ]ίμ5 αιοά ἆο εοταπι οοπ{οπᾶπί]α 
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Εά. 081. ΓΚ. [ὅ0.] Ἐά. Βα[. Υ. (361) 

τούτων πρὸς ἐκεῖνα λέγειν, -ἐναργώς φαινοµένης, ἐδείχδη 
γὰρ ἡμῖν ἓν ἐκείνις ὠμῶν καὶ ἀπέπτων χυμῶν σὴμεῖα 
τὰ τοιαῦτα. 

1β. 
Βῆχες μὲν παρείποντο τοῖς πυρετοῖσι, γράψαυ δὲ οὐκ ἔχω 

βλάβην οὐδ' ὠφελείην γινοµένην διὼ βηχὸς τὀτε. 

Της πλεονεξίας τῶν χυμῶν ἐκκαθαιρομένης εἰώθασιν 

αἱ βῆχες ἐπιφέρειν. 

, 

λγ. 

Χρόνια μὲν οὖν καὶ δυσχερέα καὶ πάνυ ἀτάκτως καὶ πεπλα- 
γηµένως καὶ ακρίτως τὰ πλεῖστα τουτέων διετέλευ γινό-- 
µενα καὶ τοῖσι πάνυ ὀλεθρίως ἔχουσι καὶ τοῖσι µή. εἰ 

γάρ τινες αὐτέων διαλείποιεν μικρὰν ταχὺ πάλιν ὑπ- 
ἕστρεφον. ;ἔστι ὃ οἷσιν ἔκρινὲεν αὐτῶν ὀλίγοισιν, οἷσι τὰ 
βραχύτατα }ίγνοιτο περὶ ὀγδοηκοστὴν ἐοῦσι καὶ τούτων 

οσα 11115 ἀἱσοαπιαδ απαο αρρατεηῖ οοπ[ρίοια: παια 1π 115 

[σπα ἴα]α οταάοτάπα εἲ Ιποοσίογιπι ε[[ε ἀεπιοπ[τανίπηιιθ. 

ΧΧΧΗ. 

Τμ[]ες φάει [εὐγίωπα εγαπὲ εοππίεες, [εἆ φµαε ἰαε[ίο αι 

με[ίιας επ ει[] μγοᾶἰεγίε, εαπι [εγίδεγε ποπ ρο[] μπα. 

Ἐκριατσαία Ἠππιογιπα τεάαπάαπίία (α[ες Ἱπ{ετεί ϱ0ΙΙ-- 
ν΄ 

{πεγετιαηῖ, 

ΧΧΧΠΙ. 

Ίίαφιμε ἀἰμέμγπα ας αὶ[[ιεία Ίπεο εγαπὲ εἰ αἀπποάμπα ἵπ- 

ογάΐπαιϊε εἰ ετγγαιῖοεε εἰ οἰίγα οπἶμῃπ. Ἠογμπι ρἰωτίπια 

ἔμπι Πῖς φμῖ υαἰᾶε ρεγπὶοίο[ε μπι Πες φμῖ πεφµαφιµαῖη 

ία [ε Ιαδεγεπὲ γεγπιαπεδαμε. δὶ παπιοµε ἵρ[ογμπι οιῖ- 

δισάαπι γαμίμίωπι ἰπεεγπαείεγεπε, οεἰεγίέετ εξἰαπιιέή 

γευετίιεδαπεµγ. (Ομδισάαπι εοτµῖα, 1ϊσφμε γραιοῖς Ο06ἱ0-- 

δε[πιο ἀἰε ὑγευϊ[επιε ]μαάἰεαδαπειμή, αἴφιε 1ρ[ούμῖη πο” 
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Εὰ. Οἶατι. ΙΧ. [το.] Εὰ. Βα[, Ῥ. (265. 364.) 

ἑνίοις ὑπέστρέψαν, ὡὧστε κατὰ χειμώνα τοὺς πλείστους 

αὐτέων ἔτι γοσεῖν, τοῖσο δὲ πλείστοισιν ἀκρίιως ἐξέ- 
λειπον. 

Εὔδηλον ὃ ὅτο τοῦ δευτέρου χειμώνος μέµνηται νῦν 

οὗτος, οὐ τοῦ προτέρου, κατὰ τὴν προτέραν αὐτῷ λελεγμέ- 
νου τῆς ὅλης κατασιάσξως. ἅπαντα γὰρ ταῦτα τὰ νοσή- 
µατα περὶ ὧν ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστὶν, Ἰκμασὲ μάλιστα 
καὶ κατὰ τὸ δεύτερον φθινόπωρον, εἶτα τινὰ μὲν αὐτῶν 

ἐπαύσατο χειμῶνος ἀρχομένου, τινὰ δὲ µέχρυ πλείονος ἐπε- 

τάθη. (564) τὸ ὃ ἄτάακτον αὐτῶν καὶ ὑποστροφώδες 

ἐπὶ τῇ ψυχρότητε δηλονότι καὶ τῷ πλήθευ τῶν ἐργαξομέ- 

φων τὰ νοσήματα χυμῶν εἰκότως ἀπήντησε, διὸ καὶ συµ- 

πεσεῖν ὁμοίως αὐτὰ τοῖς περιγενομένοις. 

λδ. 
ε [ 4 - ῃ ω ῃ 4 » 
Οµοίως δὲ ταῦτα ξυνέπιπτὲ τοῖσι περιγενομένοισι καὶ τοῖσι 

οὔ. πολλῆς δὲ τινος γενομένης ἀκρισίης καὶ ποικίλης 

πια]ῖς γευετ[α [μπε Όμαγε Ἠτεπιε αἆλμο ἱρ[ογπι ρ]ι- 

τιπιὶ αερτοιαδαιί, Ρίεγοσφιε νετο εἴῑτα ετἰ[ι τε[ίφιιε- 

ΤΗὲΕν 

Οιοἆ πάπο Ἡιρροοταίες ἆο Γεοππάα Ἰήεπς ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ 

{αοἷαί, ποη ἆθε Ῥτίπια, (μαι 1Π Ρτ]ηοῖρίο Το115 [αίας τε- 

οεη/[αί, ραϊεί οπιπ]ρίθ.  «ΦιᾳπΙάεπι ΟΠΊΠ6Ε ΠοτΡΙ, ἆε 

απἴρις 1ΡΠ πωπο οτα[ῖο εΠ, [εεππάο Ῥοϊἱ[ππιαπι αίαπιπο 

γ{ριετυηῖ, ἀεϊπᾶς εογαπι απΙάαπα Ἱποιρῖεπίε Ἠειπε οείτα- 

νετιιΏῖ, ΠΟΠΠΠΜΙΗΙ νενο Ἰοηπρδίαδ Ργοάιιοία [αηΐ, Οποὰ γετο 

1ρ{ᾳ οἶἶτα οτάίπεια ε[επί εἰἴ τενεζίετοπίαχ επ ΓΓ1ρογο Πῖ- 

ΠΊΤΙΠΙ εἳ ἨΠΠΙΟΤΗΙΗ ΠΙΟΥΡΟ ῬτουγεαπίΙαπ πι] αἰπάϊπο, 

Ίπτε ἀΠοίι(1ς, 1πάεφμε [αρετ[ιαρας εαάεια αεοΙἀεταπί, 

ΧΧΧΙΥ. 

Εἶαεςο αμίεπι ΕΤ [ο[ρίειδιις {μπι ΤΙΠΙΤΠΕ [ιρετ[εἶδις ας- 

εἰάεγιωιε [ιῖέφμε ππμίία ας υατία ἴπ ππογδἰ5 αογί[ία, ππα- 

σ6ΑΙΕΝῦ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. 1 
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ἐπὶ τῶν νοσημάτων καὶ μεγίστου μὲν σημείου καὶ κακίστου 

διὼ τέλεος παρεποµένου, τοῖσι πλείστοισιν ἀποσίτους εἶναι 

πάντων γευμάτων, [51] μάλιστα δὲ τουτέων οἷσι καὶ τὰ 

ἄλλα ὀλεθρίως ἔχοι. διψώδεες δὲ οὐ λίην ἀκαίρως ἦσαν ἐπὶ 
τοῖσι πυρειοῖσι τούτοισιν. 

Ὅτι τὸ ἐθῥώσθαι τὴν διάνοιαν καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς 

προσφορὼς ἀγαθὸν μµέγιστον ἑτέρωθδυ πρὸς αὐτοῦ λέλεκταυ 
καὶ καθύλου καὶ νῦν καὶ διά τινος τοῦ κατὰ µέρος παρα- 

δείγματος ἐπισιώθη. τὸ δὲ μὴ λίαν αὐτοὺς διψώδεις εἷ- 
ναι τῇ ποιύτητι τὼν πλεοναζόντων χυμῶν εἰκόεως Ἠκο- 
λούθησδ. 

λε. 
, . ΄ ” 3 , -” 9 - 

Τιγνομένων δὲ χρόνων μακρῶν καὶ πύνων πολλών καὶ κακῆς 

συντήξεως, ἐπὶ τουτέων ἀποστάσιες ἐγίγνοντο 3 µείξζους 

ὥστε ὑποφέρειν μὴ δύνασθαι ἢ µείους ὥστε μηδὲν ὠφὲ- 

αἵτπμπι εἰἶαη ας ρε[ἴπιµπα [11 ρετρείιο εοπιαδα(μή, 

οιμοά εἶδος οἵππες γρἰεγίφμε αυεΓαγεπέµτ, Ἰἶφμε πιακίπιε 

αμῖδιις εεἰιεγα οµιοφµε ρεγηϊεῖο[α επἰ[ίεγεπ. Πίς αµίεπι 

ἵπ [εὐγίδις ποπ αώπιοάμπα ἱπεεπιρεβίνε [εἱεῦαπε. 

Οποᾶ πιεπίαο οοπ[ίατο εἰ αἆ οἴβοταπι οΡ]αίοπθς Ῥεπο 

Ίαβρετε Ῥοπιπι Πί ππακπαπα αἶας αἳἲ Ἡϊρροοταίε τή]- 

νεχ[αΠίεν ρτοπιποϊαίαπι εβ; αἴαπε Ίος Ίοσοο ραγί1οπ]ατί 

εχεπωρΙο οοπβγπιαίαπι εΠ. ΌΟποά Πο αἀπιοᾶ πι 1ρα Πιῖ- 

τεπῖ, αμαλίαίοπι Ἱαπιοχαπι τεζαπάαάαπα. ΠΙΘΓΙΕΟ οο/εοιΙ-- 

μπι ε[ὲ, 

ΧΧΧΥ. | 
(πι Ἅαίεπῃ «εππρογα ργοᾶιοεγεπιμγ πιµείφμε ἰαδογει 

ε[}επε ει Ῥγαυα εοἰ[φιαιίο, Πῖς Πηπογωῖι [εοε[]μς οδο- 

γιεδαπίιγ νεἰ πια]ογες ΦαΠΆ Ργο υἶγίδια [μβύτεγεπε αι 
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λέειν, ἀλλὰ ταχὺ παλινδροµέειν καὶ Ἑυνεπείγειν ἐπὶ τὸ 
χαάμιον. 

Ὅταν τὸ πλῆθος ᾖ πολὺ χυμῶν ἀπέπτων, αἱ ἀποστά- 

σεις γίνονται εἰ μὲν σμικραὶ εἶεν αἳ ἀποστάσεις, οὐδὲν 
ὠφελοῦσιν, εἰ δὲ µεγάλαι, φέρειν αὐτας ἡ δύναμις οὐ δύ- 

ναταυ. Ὦὕτυ δὲ καὶ νῦν τὰς κατ ἔκρουν κἐνώσεις ἀποστά- 
σεις ὀνομάζεο διὰ τῆς ἐπιφερομένης ῥήσεως σαφώς ἐδήλωσε. 

λστ. 
΄ ο κ 

"Ἠν δὲ τουτέοισι τὰ }ενόμὲνα δυσεντεριώδεα καὶ τεινεσμοὶ 
.) / .] « [ή 3” ν] γ΄ Λο Δ 

καὶ λειεντερίαι καὶ ῥοωδεες, ἐστι ὃ οἷσι καὶ ὕδρωπες, μετὰ 
; 3, / Ὕ 

τούτων καὶ ἄνευ τούτων ἁἆσαιυ. 

ας διὰ τῆς προγεγραμκένης ῥήσεως ἐν τῷ καθύλου 

γεγονέναι φησὶν ἀποστάσεις, ταύτας νῦν διεξέρχεται κατὼ 

µέρος. προείρηταυ ὃ ἡμῖν ἐν τοῖς πρόσθεν εἰκότως γενέ- 
σθαι τὰ τοιαῦτα νοσήματα τῶν πέριττωμάτων εἰς τὴν 

παίποτες οµατῃ Φπϊεφιαπι ρτοάε[]ειὲ, νετηπα ομῖ ἄεγε- 

Ῥεπιίε τεομγγετγεπὲ εἰ ἵπ ἀειετίις εναάεγοιιξ. 

Όσαπι ἀποοσίοταπη Ἠάππογαπι οορῖα πιπ]ία Γαετῖῖ, αὖς-- 

οε[ις ογεαπίαν. οἱ ρατνί αρ[οε[ας Γαοτίπῖ, ἨΙΜΙΙ οοη{ε- 

χυπί; Π πιβρηΙ, ϱο5 {εΓχε νΊγτεδ πεηιειηῖ. Όιοά απίοπι 

εἰ Ώμπο ῥρει εἴῄππυπαη νασμαϊοπες, αρο[α[θς γεἰ αΡ[οε[ας 

νοεῖϊτεξ, Ῥετ εἄπι αιιαε Ἱπ{ετίαχ οτα(ἴοπεπι ἀεπιοηβγανί, 

ΧΧΧΥΙ. 

Όμαε ος επεγοεῦαπε ἀγ[επιετίαε, ἴεπε[ππί, [ἰεπέεγίαε εἲ 

αἴνί [ιπίοπες, φιμϊθωνάατα εἴίαπι Δγάγορες, εµπι Πὶς εἲ 

[πε Ίες πιοίε(ἒίαε. 

Οιιος Γαρετίας [οπ]ρίο ἰεχία απῖνεν[α αμ[οε[ία Γα[Τε 

Ρτο[ετί, Ίο παπο ρατοι]αῖπι ρεγουχπ!. Μοιβος Ἠη]ας- 

πποᾶῖ ππεγ]ίο απίεα {με ρταεάἰκίπιας, οοπΠαεη Ρις 1η 

αἰνωπι εχογειπεηἰ15, ἀγ[επίετίας αιϊάεπι οσα ογαεΠίῖ5 [οἱ- 

12 
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αστέρα συρῥεύντων, τὰς μὲν δυσεντερίας δηλονότυ μετὰ 

τῶν αἱματωδῶν διαχωρηµάτων καθ ὀντιναοῦν τρόπον 

γενοµένας, τοὺς δὲ τεινεσμοὺς τάσεις ὄντας σφοδρὰς ἐπὶ 

τῆς κατὰ τὸ ἀπευθυσμένον ἑλκώσεως, τὼς δὲ λειεντερίας 

ταχείας διεξόδους αμεταβλήτων σιτίων οὔσας. ῥοώδεις δὲ 

λέγει τοὺς χωρὶς τούτων τῶν εἰρημένων παθηµάτων διαχω- 

ροῦντας, ἄεί τε καὶ συνεχώς ὑγρὼ διαχωρήµατα. τοὺς δὲ 
καὶ εἰς ὑδέρους ὀξες φη- [5ὅ2] σι κατασκῆψαι διὰ τὴν 
πλεονεξίαν τῶν ψυχρών καὶ ὑγρῶών χυμῶν, ἐνίοις μὲν μετὰ 

τῶν προειρήμένων συμπτωμάτων, ἐἑνίοις δὲ ἄνευ τούτων. 
’ 

νο 

“Οτι δὲ παραγένοιτο τούτων βιαίως, ταχὺ ἔυνήρευ ἢ) πάλιν, 
ἐπὶ τὸ μηδὲν ὠφελέειν. 

Τὰ διὰ δυσπεψίαν καὶ πλῆθος τῶν ὠμῶν χυμῶν γινό- 
ενα νοσήματα πρὺς τών ἐκκρίσέων οὐδὲν ωφελεῖται. κἔί µ η, η 

Ἰϊιοοί ἆε]εοιιοπῖρας ᾳοσοῦπατο Πηοᾷο ογεα![ῖδ; ΕθΠΕΓΠΙΟ8 Ψοτο 

ᾳπῖ {επ[οπος Γμπῖ νεΠμεπιεπίο οἱ Ιπίε[ΙΠΙ τεο π]οεγα- 

Ώοπο οΡροτίαε, ἸΠεπίεν]α απίεια (πας οεἶετες Γαπί οἱβο- 

ΥΠΠΙ ΠΟΠ πηἰαίοτγαπι ἱταπ[ίας, αἰνὶ Ππχκίοπεβ νοσαί, απαπα 

[πε ῥρταετοιῖς αΏΠεοίῖρας ἀε[ιοϊαπίισ 

α[πάμο ἸἹαπιιάα εχογειπεπία. 

αομίο5 ἀεουλι][Τα 

ἴππα ρετρείαο απ 

Νοππι]]ο εἰ 1π Ἠγάεχο 

41 Ῥτορίει Ἠαπιογμπι {Πριάοταπι εἴ 

Ἰαπιϊιάογαπα τοάππάαπΙαπας ΠΟΠΠΗΙΙος αυἶάεπι οὐπι ΡΓᾶς- 

ἀῑοί16 [υπιρίοπιαίΙθ, ΠΟΠΠΠΙ]ο5 Υεγο {Πε Ἰ]5. ς 

ΧΑΚΤΗΠ,, 

Ομιοφιιά αμέεπι εα Πῖς υἱοίεπίεγ αεοἰἀεραι, ἀεγερεπίε υἱ- 

γες τοἰίεῦαι αμὲ ρτοῦ/{ις πἰ]εὶ ο«οι[εγεδαε. 

Οι] ρτορίεγ οοο[οπῖς ἀῑ[μοι]ίαίεπι εί Ῥγορίες ογιιᾷο- 

ΗΠΑ ἨΗΠΙΟΤΗΠΙ οορίαπι οθαπίας πιοχδῖ, αἳ εκοτεοπῖρας 

ηΙμ]]ο Ἰαναπίαν. Εκ οπῖπι πιπ]ίας αιιίάεπα εἰ νἰο]επίαθ 

οἴίο ν]γερ ἀεγετίετε; αἲ «παρ ἴαίες ποπ [απῖ ΠΙΜΙ] οοπ-- 
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7ὰρ τὰς μὲν πολλὼς βιαίους ταχὺ καθαιρεῖν την δύναμιν, 

τὰς δὲ μὴ τοιαύτας οὐδὲν ὀνινώναι. οὐσῶν δὲ καὶ τούτων 
διττῶν, οὐδὲν ὠφελήσουσιν αἱ χωρὶς τοῦ πεφθῆναι, ἅτε καὶ 

τούτων ἔτο πολλών οὐδὲν ὠφελήσεν τὸ χωρὶς τοῦ πεφθῆναι. 

λη. 
ΡΕ , 3 3 3 σε. / ” 3 ; . 

ζανθήματα μικρὰ καὶ οὐκ αξίως τῆς ἐκκρίσεως τῶν νοση- 
µάτων καὶ ταχὺ παλιν ἀφανιζόμενα 3 παρὰ τὰ ὧτα 

οἰδήματα μὴ λυόµενα καὶ οὐδὲν ἀποσημαίνοντα. 

’ - -”- 

Ἀεφάλαιον ἁπάντων τῶν γενομένων παθηµάτων ἢ τῶν 

χυμῶν ἦν ἀπεψία. εἰ δὲ καὶ που βιασαμένη τινὰς αὐτῶν 
3 2, 32 « 

7) φύσις ἐκκρίνειν ἐπεχείρησεν, οὐδὲν ᾖνυσεν, αλλ ἁττη- 

Φεῖσα πρὸς αὐτῶν ἢ ἐπέτρεψεν αὐτίκα παλινδρομῆσαι πρὸς 
3 ’ 3 9. ’ . ε] 

τὸ βάθος, ἢ ὃν Ολιγύτητα τῶν γενοµένων ἐκκρίσέων εἰς 

ἀπόστασιν ὤρμησε. 

{εττο,  Όπιαπι απἴοπι Ἰαε ἆμποριβ ΠΠπὶ πιοᾷῖς, ΠΠ] Ίαο 

οοη/{εγεπί ϱµαο ᾖπο «οοποοοϊῖοπο Επί; πμ 4ποφπε εἴ 

α]ιας; απαπαν16 εἰῖαια π]ίαε ]αναπῖ, ΠΠ οοᾳιαπ{. 

ΧΚΧΧΥΠΠ. 

Ῥαριίαε Ῥαγυαπε εἴαπππμπι μγο επεγετὶοηῖς πιΟΓὂΟΥΙΤΑ Ἱπατ 

απιεμάϊπε ετιπιρεὔδαπε; Ίππο οἴίο ΡΓοΥ/πι οεοι[ἑαδ αχ 

αμἲ μοπε αμγες οεάετπαϊα πσγἰσαμεία οδογίεδαπἑιΗ, µας 

1071 [οἴυ εγεπὲιτ πιπίίφιιε βπί[ιεαγ επί. 

ΟιππΙππι ᾳπαε ἴππο {πεταπί ραϊμεπιαίαπα ῬργιποῖρΙαΏα 

Γι Ἱαπιοταπα ογΙα]ία. 9 ἨΠΠΙΠε παίιτα Ῥεν γΥΙΠ 

εοταπι αποδάαπι εΧςεΓηετο ασστε[[α ε[Πεί, πμ] Ἰαναραί. 

Ίπιο αὐ 1ρῇῃς εν]οία απί οοπΓεγίπα 1Π Ρργοαπάἁπα ΤΕΟΠΥΤΕΥΕ 

ΡεγπΗΠί αιπῖ οἨ Γαοἴαγιια οχογεΙοππι ραμοιίαίεπη αἆ αὐὖςδ- 

οε[Ἴαππι ο[Ποιεπάμπι οοπο]ίαία ε{[, 
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λύ’. 

"/στι ὃ οἷσιν ἐς ἄρθρα μάλιστα δὲ κατὼ τὸ ἰσχίον, ὁλί- 
γοισι κρισίµως ἀπολιπόντα καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατευό- 
μένα ἐπὶ τὴν ἐξ αρχῆς ἕξιν. 

“ η) Ὑ « ε) 3 Γι 3 ή 3 -- 

Οτι μὲν οὖν ἡ κατ απὀῦθεσιν ἀπόστασις ἐν τοῖς χρο- 
[ή . ’ 

νίοις [ιάλιστα νοσήµασυ ᾖ}ίγνεται καὶ ὅτι μάλιστα παρ 
- ” / ” ἄν 

αὐτοῦ μεμαθηκότες ἐκ τοῦ καθόλου καὶ νῦν ἐκ τοῦ κατὰ 
’ / “.. . 

µέρος τούτου μαρτυρούμενον ἕξομεν. {[ὅδ] δι δὲ πολλὴν 

εἶναι τὴν περιουσίαν τῶν ὠμῶν καὶ ψυχρῶν χυμῶν καὶ 

ἀπέπτων εἰς τὸ µέγιστον τῶν ἄρθρων πολλοῖς απέσκηψεν, 
...5” 3 3 , υ λ / - η Β .᾿ 

αλλ οὐκ ἐκκρίνοντο, δια τὸ δύσπεπτον τῶν γυμῶν. εἰ δὲ 
” ” .. -” . ΄ .. -” 

τινι τοῦτο ἔδοξε λωφῆσαι, ταχὺ πᾶλιν ὑπέστρεφε, τοῦτο γάρ 
εὈά / λ ο / - ” 

ἔστι τὸ δηλούμενον, ἀπολιπόντα τὰ οἰδῆματα, τῆς ἄνω φορᾶς 
« Π Π υ 4. ”. ο 3 

γεγονυίας, ὑποστρέφοντα δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἕξιν ἀνέ- 

σκηψε. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο δηλοῦται πρὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ 

ΧΧΣΧΙΣ. 

Ομίδισάαπι ἵπ αγεῖοµ[ος μταεείρµεφιε ἴπ οοπεπάίσεπι ἆἄῑε- 
ομπιδεύαμε, ραμεῖς ἀεετειοτίε «ε[]αδαπὲςν [ἐαείππφμε τιµτ- 

[ως ευϊοιϊ αἆ ρτί(ἴπωπα λαδθίεσα γευετιεδαπεµγ. 

Πίααπε φαοᾷ αὐ[οείζας Ρος ἀοοαΡίέαπι απἲ τεροΠ/{Ίοπεπι 

ἵπ ἀῑααγηῖς πιογρῖς ΡοΠπιαπι Παϊ ᾳποᾶφμο Ἱπρτίϊπηϊ αἆ 

ατϊει]ο5 αἈ ϱο ἵπ απϊινοτί[απι ἀῑά]οετίπιις οεἰϊαπι παπο 

εχ Ίος ραγιοπ]ασὶ Γε[Ιπιοπῖο εοπβγπιαίαπι Παβερίπιας. Οσα 

νεγο ππ]ία ε[ζεί ἴππι ογαάογαπα {απ {σιάοταπι ἴππι 1η-- 

οοοίοσαπα ἨΠΠΙΟΡΙΠΙ τοάαπάαπίῖα, ρτγορίεγεα πιπ]15 1π πια- 

καπ αγοπ]απα ἀεουραϊῖ, [εά ποπ εχοεγπεραηίαχ Ργορίος 

ἀῑ[ιοῖ]ειπ Ἠππιογάπι οοποοοΙοπεπα; Π οιΙ νετο οἴϊαπι οεί[- 

Γανι[[ε νΙάεγεπίατ, απαπιρτῖπηπη τει ἀεραπὲς ος επῖπι ε[ 

ᾳαοά Πσπϊβοαίας, τεµπαπεραπίασ οεἀεπιαία Γ[αοία Γαγ[απα 

Ἰαίϊομα; τΗτ[16 απίεπι τενετίοπίῖα 1Π Ῥτίογεπι ΠαΡριίαπι τε-- 

Ἱαρία [απῖε. Εεηίπι εἰἶαπι 14 ἳ «ο ἀθο]αταίιτ Ἠῖκοο νει- 

” 
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φάναι καὶ ταχὺ πάλιν ἐπικρατούμενα ἐπὶ τὴν ἐξ αρχῆς 

ἕξεν. 

ή 

μ. 
, - . 

"ΓΌνησκον δὲ ἐκ πάντων μὲν, πλεῖστου δὲ ἔν τουτέων, παι- 
- 3 Δ ., , 3 ΄ 

δία, ὅσα ἀπὸ γάλακτος ἤδη καὶ πρεσβύτερα, ὀκταέτεα 
π] ολ 1 ΕΠ ο ; 

καὶ δεκαέτεα καὶ ὕσα πρὸ Ίβης ἠσαν. ἐγίνετο δὲ τού- 
-” 3 ., -” ’ Ν ο 

τοισι ταῦτα οὐκ ἄγευ τῶν πρωτων γὲγραμμένωνε τα δὲ 

πρῶτα πολλοῖσιν ἄνευ τουτέωγ. 

ΤΠς καταστάσεως ἐπικρατοῦν ἐσχηκυίας μάλιστα τὸ 

ὑγρὸν, ἐπὶ πλεῖστον γὰρ τοῦτο τοῦ κατὰ φύσιν ἐξετράπετο 
τῆς καθ ὑγρότητα καὶ ψυχρότητα µοχθηρίας, ἐπ ὀλίγον 
ὄντες ψυχροὶ καὶ ξηροί. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ἑτοιμότερον 
πάσχειν τὰ σώματα πρὸς ἐκείνων τῶν αἰτίων, ὅσα συγγενῆ 

ταῖς δυσκρασίαις αυτῶν ἐστίν. 

Ρΐ8: βαίἴππιααε γγ[ας εν]οία αἆ Ρβίπαπι Παρα Τενεί-- 

{εραπίατ. 

χι. 

Μογίεδαπειγ αμµίεπα ε) οπαπίδις φμίάεπι αἴφμε εν Πῖς ρίμ- 

τπί ριετὶ ]απι αὐαείαιι εἰ παίϊι Ἰπα]ογές, ΟΕί6ες, 

αο ἀεεεππες εἰ ῥτορε ριδετεὈ. Ἠὶς αμίεῖι [ία ποιιαὐσφμε 

Ῥττις ἄε[ετρεῖς ; Ῥγίππα νεο γρίετίσφιιε [τιε ᾖῖς οοπῖ- 

δεδαε. 

Οσαπι ρταε[εῃς Παΐία5 ενἰποοπίεπι ΠαριϊιΠεί ΡροβΙΠι- 

πιά Ἠυπηάτίαίεπα, (οα παπιαο α παϊἰπταἰί ἀ4ε[οϊνεταί) ααὶ 

Γγισϊά1 εἰ [ιοί ε[οπῖ ἨΠΠΙΟΥΕΝ, ἠΠιιπάτίαί1ς εἰ [διά Ι{α [15 

Ρταντίαία πηῖπας ραιεραπίς Ἠ8Ιά ΟΟΥΡΟΥά ΡΤοΠΙΡΙΙΙ9 αἳ Ἠ]5 

Ρα εαυ[5 ἀεπιομ[ίτανίπιι, «μας 1ρ[οταπι ἀπίεπιρεσίεβι5 

ϱΟΠΡεΠοτες εχΙ[αηπί, 
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Εὰ. Οπατι. ΙΧ. [25.1] ΓΕ. Ῥα[. Ῥ. (364. 805.) 
’ 

μα. 
απ ” δὲ ) .] ’ ” , Φοο ην μοῦνον δὲ χροηστὸν καὶ μέγιστον τῶν γενοµένων σημείων 

η] / Φ ᾶς ρ ” ” 9 ο -- καὶ πλείστους ἐθῥύσατο τῶν ὄν- (3056) των ἐπὶ τοῖς 
µεγίστοισε κενδύνοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριώδες ἐτρά- 
πετο καὶ ἐς τοῦτο καὶ ἀποστάσιες ἐγίνοντο. ῥἕἑυγνέπιπτὲᾶ 

δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλείστοιοι τὸ στραγγουριώδες τῇσι ἡλι- 

κίησιν ταύτησυ γἰνεσθαυ μάλιστα. ἠἐγίνετο δὲ καὶ τῶν 
3, ” ε / ] π, ” ; 

ἄλλων πολλοίσιν ὀρθοσταδην καὶ ἐπὶ τῶν νοσημάτων, 

ταχὺ δὲ καὶ µεγάλη τις ἡ μµεταβολὴ τούτοισι πάντων 
ἐγένετο" κοιλίαι τὲ γὰρ εἰ καὶ τύχοιεν ἐφυγραινόμενας, 
κακοήῦεα τρόπον ταχὺ Κξυνἰσταντο, γεύὐμασέ τὲ πᾶσιν 
ἡδέως εἶχον, οἵ τε πυρετοὶ πρηέες μετὼ ταῦτα. ἍἸΧρό- 
για δὲ τουτέοισι τὰ περὶ τὴν στραγγουρίαν καὶ ἐπί- 

απ. πονα ἦν. 

Σἱρήκευ καὶ πρὀσθεν στραγγουριώδη καὶ ἀνεφριτικὰ 
τούτοις γενέσθαι συμπτώματα καίπερ ἔχοντά τινα κοινω- 

’ Σα. 3) 3 αγ Δ ς - ” 3 

νιαν, αλλ ἄλλα ἄνε ἄλλων. καὶ Ἠμες εφαμὲεν ἔκκαθαι- 

ΧΙΙ. 

δπίομπα νεγο μἱἱο εἰ εοτιπι ο µαε εεδαπέμγ [1βήογµΠ ππα- 

αΤππιπα, φμοάφιε γἰιγίπιος πιακϊπιὶς ρετίοιὶς ἵπιππε[ος 

[ιδεγαυῖε, Ίιου [μῖεν φιῖδις αἆ [γαπβιγίαπι ἁῑνεγεῖ[]εε 

εξ πι Ίαπο αὐ[οε[]ις οοπεἰάἰ[]επῖ, «4εείάεθδαι φµοφιε 

εαειεγὶς ππµ]εὶς εμτι [μηγεοιῖς ἔτι ἀεομπιδεπείδιο. ἨΗίς 

εἴῖαπι 1Πίεο ππασια αμµαεάαπι ΟπΙπΙΗΠι πημιαίο «οΠΙιρε- 

ὕαει αἰνί παπαφιε εἰίαπα[ι [ογ[ανι Ἰππεείαῖαε ε[}ειες 

/αεῖπι ππα[ίσπο πποᾶο ἔμπα [1[εδαπεμ, [εφμε ]μομπάε αἆ 

ΟΠΕΣ εἶδος Ἱαδεθαπὲ; ᾖγο[ίεαφιε [εῦτες ππιῖες γρετεὶ- 

Ρίεδαπἔιτο Ἰεγιπι [ἰγαπβμτία ἁϊμῆωπα αο ἰαδογίο[α 

εγαᾶ, 

Ῥ]κεναί εἰἴῖαπι [αρετίις [γαπσητίοία οἱ ποη περΗσίεῖσα 

Γγπιρίοπιαία Ἠ]5 αοοϊἀ][Πε, αἵΠ απαπάαπι οοπηπηαπαἴαἴεπα [ΟΓ-- 

Πυπίασ, νεταπι α]α Ῥγο αλ. Ίοδαιο ἀἰκίπιας, αδί οΟἵ- 

ΡοΥ16 ΕΧΟοΤΟΠΙΕΠία Ρε ΤεΠεςδ εχριγσαηίας, Πἱ 11115 Πταησυτῖα 
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Εὰ. Οµαχ:. ΙΧ. [52. 54] Ἐὰ. Ῥαῇ, Υ. (205.) 
ρομένου τοῦ σώματος ὕλου τὰ περιττώματα διὰ τῶν νεφρῶν 

τὴν στραγγουρίαν αὐτοῖς γίγνεσθαι μὲν καὶ ἄλλως, μάλιστα 

δὲ διὼ δριμύτητα τῶν συθῥεύντων οὕρων, ἐφ ᾗ καὶ νῦν 
αἰτία συνέστη. µμὲμνῆσθαι δὲ χρὴ πάλιν ὅτι καὶ νῦν ἀπο-- 

στάσεις ἐπὶ στραγγουρίαν ἔφη γὲ- [54] Ἰονέναι καίτου 

κατ ἔκρουν, οὐ κατ ἀπόθεσιν τῶν λυπούντων χυμῶν ἄπο- 
χωρησάντων ὅλου τοῦ σώματος. ὥσπερ γὰρ διὰ γαστρὸς 
πολλάκις ἐκκαθαίρεται τὸ σύμπαν σῶμα, οὕτω καὶ διὰ 
φεφρών καὶ κύστεως. χρόνια τούτοισι τὰ κατὰ τὴν στραγγου- 
ρίαν καὶ ἐπιπόνως ἐκκαθαίροντες ὕλον τὸ σώμα διὰ τῆς στραγ- 
γουρίας. ταῦτα ὃ ἀναγκαῖον ἦν πάσχειν τὰ µόρια, ὃν ὧν 

1 ἔκκρισις ἐγίγνετο τῶν δριµέων οὕρων» δηλονότι δακνό-- 
µενα καὶ τῷ συνεχεῖ τῆς ἀποκρίσεως ἐνοχλούμενα, διόπερ 
καὶ ἐπιπόνως εἶχον ἐν αὐτῃῇ τῇ διόδῳ τῶν οὕρων. Χρόνῳ 
δ αὐτοῖς πλείονι τὰ τοιαῦτα συμπτώματα ἐγίνετο, διὰ τὸ 
πληθος τῶν ἐκκαθαιρομένων κ, 

ἴαπι αἶας {πι πιαχῖπιο Ρτορίεν οοπΠιοπΙαπα ΓΙΠΑΓΠΠΙ 

αογΙπιοπίαπ, εχ ΎΈπα οἳ πιπο΄ οαμ[α Γι. ἝΓεποτο απίοΠι 

ππεπποτ]α οροτίεί πιιπο εἰῖαπι αΡ[οε[ας αἆ Πταυρσητίαπα [α- 

οἵος 1ρίαπι ἀϊσεγε, (παπι(παπι ρε ε[ῄακΗπα, ἨΟΠ Ῥεχ ἆε- 

ουῬ]ίαπι {οίο ϱΟΓροτε ππο]εβῖ Ἠππιογες [ερατατεπίατ, Όε 

επΊπι Ῥεγ αἴναπ [αερίαδ απίνεγαπι οοτραδ εκριγσαίασ», 

Πο εἴ ϱρεν τεπες εἰ γε[σαπι. Αἱ ῖ ἁῑπίατπα ε[ι ἤταησιι- 

τία εἴ Ἰαβογίοί[ε ππῖνεγ[απι «ογρα5 ρες Πταπραγίᾶπα εσχρι- 

Ραίισ, Ηας αιιίεΠα Ρατίες Ῥει αιαδ αοτ]απα ΙΙπαταπι εκ-- 

ογείῖο Λεραί ραῖῖ εγαῖ ποοε[[ε, αιοά [αἰ]οεί πιονάετεπίιτ 

εἰ εκοτειΙοπ]5 οοπϊπα]ϊίαἰε ἹΠπΓε[ατεπίας, Ἠϊπο εἰ Ίπ 1ρ[ο 

υτίπαταπι Γπαπβία Ἰαβοτίο[ε Ἠαρεραπί,  Πι]αςπιοᾶϊ γετο 

[Υππρίοππαίΐα ἁῑμίτας 1ρ[ς {αοΐία [απὶ οἨ εκοτεπιεΠίογιιπα 

ᾳπαο εκρυτραβαπίας Ρ]επΠάἴπεπι, 
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Εά. Οἰιανι, ΙΧ. [21.1] Εά. Βαΐ. Τ. (265.) 

μῄ. 
Οὗὖρα δὲ τουτέοισιν εἴη πολλὼ, παγχέα, ποικίλα καὶ ἐρυῦρὰ, 

μµιξόπυα μετ ὀδύνης. 

- ’ - ) ’ . 

Ταῦτα πάντα τοῦ παντὸς σώματος ἀποτιθεµένου τὴν 

περιουσίαν τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐγίνετο, διὸ καὶ πάντες 
3 » ” ς 3 . 

ἐσώθησαν. ποικίλης ὃ οὔσης αὐτῆς, ὡς ἔκπροσθεν ἔφαμεν, 
., Δ ” α { στ κ ον 3 - ” 

ἄλλο γαρ αλλῳ το πλεοναξον ήν, εἰπότως καν τοῖς οὔροις 
3 “” ε 3 - 

γενέσθαι ποικιλίαν, οὐχ ἅπασιν ὁμοίων γιγνοµένων αὐτῶν, 

ἀλλὰ τοῖς μὲν τοίως, τοῖς δὲ τοίως. 

/ 

κα, 
΄ 3 ” -ς, 

ΤΠεριεγένοντο δὲ πάντες οὗτοι καὶ οὐδένα τούτων οἶδα ἅπο-- 
Θανόντα. σα ὃ' ἀκινδύνως. 

Δ ’ 4 , ’ .. , 
4ιὰ τί μὲν περιεγένοντο προείρηταε, ἐξηνέχθησαν δὲ 

4 . .”, Δ » 3 μα .”, ” -” 

διὰ τῶν οὕρων. Ἱο ὃ ὅσα ακινδύνως εστιν ἔνιοι τῆς ἐχο - 

ΧΙΗΠ. 

Εις αιμίεπι εχτετιτὲ ΗΓΙΠΙΕ εορίο[αε, ετα[]αε, υαγίαε οὐ 

τµύγαε, εµπι ἀοΐοτε ρμϊτὶ μεγπιϊαίαο. 

Ἠαεο οπιπῖα ἴοἱσό Ο6ΟΤΡΟΓΕ Ρτανογαπι ἨΠΠΙΟΓΊΠΙ [αρεγ-- 

Πιιαίοπι ἀεροπεπίε οβογΙεβαπ{ατ, αιαργορίος εἰἶαια ΟΠΊΠες 

οοπ/εγναία [απῖ.  Όσαπ απἴοπι εα νατῖα ε[ἴεί, τ{ἱ απίο 

ἀοσιίπηας, α)ῑαά ΠαπΙάεπι αἰίετὶ τοάαπζαραί, πιεγ]ίο οἱ Τη 

απιηῖς α1ρῇς {αἱ γατ]είας. Οπή ΘΠΙΠΙ ΠΟΠ οπιπίρις ε[εμί 

Ππι]ος, [εὰ Ἡ]9 ααἰάεπι {α]δ, αἰῖ5 νετο αἰία, 

ΧΙΙ, 

-4ι Ὀί οἵπήες /Γμρεν[είεες ευα[εγιωὲ, εογιήπη ο ΜΗ 1 ἵι-- 
εεγΐ[γε πονι. Ολμαεεμπφμε εἴϊγα μεγίειίωηι εἴαιε. 

Όµατο [αρεγ[τ[ος ενπ[εγαπί ρταεπαμοαίανα ο: ρον 

υγἶηας οπΙπΙ εχριισαϊί [αηῦ. Ποο αιίοιπι Φα εειώιφιε εἰ γα 
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ΓΕ. λατ, ΙΧ. [ζὰ. 05.1 ὁ Εὰ. Ῥα[. γ. (365.) 

µένης λέξεως προτάττουσιν, ἕἔνθα καὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ 

ποιησόµεθα μετὰ τὴν δευτέραν κατάστασιν. 
5 

5, 
ο ” η] , / ’ 9 ΄ « 

ΤΙεπασµους τῶν απιὀντων πάντας παντοῦεν ἐπικαίρους τῇ 

καλὰς καὶ κρισίµους ἀποστασιας σκοπέεσθαι. 

[55] "ἔνιοι δὲ τὸ πέρας τῆς προγεγραµµιένης κατα- 
στάσεως αρχὴν ἐποιήσαντο τῆς νῦν προκειμένης ἐξηγήσεως, 

ὡς ἔχειν αὐτὴν οὕτως" ὅσα δ᾽ ακινδύνως πεπασμοὺς τῶν ἀπιόντων 

πάντας πάντοθεν ἐπικαίρους Ἠ καλὰς καὶ κρισίµους ἄπο- 

στάσιας σκοπεῖσθαι, ἵνα 4ἡ διάνοια τοῦ λόγου τοιαύτη τις 

εἴη. ὕσα ὃ ἀκινδύνως προέρχεταυ πάθη, σκἐπτιέον ἐπ αὐ- 
τών ἐστὶ τοὺς πεπασµοίύς. ῥἐγχωρεῖ γε μὴν καὶ αὐτὴν καθ’ 

ἑαυτὴν ἀναγινώσκειν τὴν προκειµένην ῥῆσιν, ᾖἵν ὁ λόγος 

ᾖ Περὶ πάντων ἁπλῶς νοσημάτων αὐτῷ καθόλου λεγόμενος 
τῶν χωρὶς πεπασμοῦ. πέψις γάρ τίς ἐστι τῶν παρὰ φύ- 

Ψεγίεμίωπι εγαιε, Ποππυ]Ι [οφπεπ οταΙοπῖ Ῥταεροπιπί, 

πῬά ἀρβας Ρο [εοππάαπι Παϊίαπι εκρ]οαίίοπεπι {αοἰμτὶ 
Γαπιμς. 

9 

ΧΙΙΥ, 

Οπιπες επογείογµπι μπάίφμε [εοεςεπίῖτα οοπεοσξίοπες ἔεπι- 

Ρε[ἔίναι αμῖ Όοπος ει Ἰ]μαάϊεαιογίου αὖὐ[εε[]μς επρἰογαγε 

ἀεοει. . 

Νοπππ] Ργῖας ἀε[οπρίϊ Παίας Άπεπι Ργαε[οπ!ῖς ΘΙΠΣΓ-- 

ταΙοπῖ5 Ρτιποϊρίμπι [εοεταπί, αἱ εα [ο {6 Ίαρεαί: Όιαε- 

εππατε ο]ίτα ῬετίοΠ]άπῃ ΟΠΙΠ66 εχοΓείοτάπα ππάΊᾳπε [εςε- 

ἀεπίῖαπι οοποοοΙΙοπες ἴοπιρείινας ααἲ Ῥοπας εἰ ]αάϊοαίοτῖο 

αΡ[οε[ζας εκρίογατε ἀεοεί, τί ογαΙοηῖς ΠΠ{ε]]Ισεπί]η {α]ῖς 

αιϊάεπα {αεί Ομίοαπαια οἵτα Ρετίου]απι α[[εοίις Ρτο- 

οεἀιπῖ, 1π Ἠῖ5 εοπεος!ῖοπθς οοπΠάογαπάαο [απῖ; βογί νετο 

Ροίε[ τί εί Ῥεχ [ε Ρτοροβία ογα([ῖο Ἰεραίατ, τί 4ο οπιηῖ-- 

Ῥα5 βπιρ]οϊίεν πποτρίς αἲ 1ρ[ο τιηϊγοτ[ε ἀῑσαίατ αἱ αὔΏδαιε 

πιαίητα οοποοε[Ίοπθ [μηί, Όοποοσ[ο παπιᾳαε εβ απαεάαπι 
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ξα. Οµασι. ΤΧ. [15.1 | χα. Ῥαῇ, Ύ. (305.) 
σιν ὃ πεπασμὸς τοῦ νοσήµατος, αὕτη δὲ ἡ πέψις εἰς τὴν 

τοῦ πέττοντος οὐσίαν αγωγή τίς ἐστι τοῦ πεττοµένου. 
κατὰ φύσιν μὲν οὖν ἔχοντος τοῦ σώματος, ὅταν καὶ τὸ πεττόµενον 
οὐκείαν ἔχη φύσιν τῷ πέττοντι, μεταβολή καὶ αλλοίωσις 
ἁπάσης τῆς πεττομένης οὐσίας ἡ τοῦ πλείστου μέρους αυ- 

τῆς Ἰίνεται, βραχυύτάτου περιττεύοντος ἡμῖν ἡμιπέπτου. 

παρὰ φύσιν δὲ διακειµένων, ὕπερ ἐστὶν ἀλλοτρίων ὑπαρχόν- 
των τῇ τοῦ μεταβάλλοντός τὲ καὶ αἀλλοιοῦντος φύσει, 

τὸ μὲν ἐξομοιούμενον ὀλίγον γίνεται, τὸ ὃ' ἡμίπεπτον πε- 
ρίττωµα πολύ. καθώπερ ὃ ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἐχόντων 
σωμάτων τὰ περιττώματα τὴν πέψιν ἐνεδείκνυτο, κατὰ τὸν 

αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν νοσούντων σωµάεων ἐνδείξεται. τῶν 

μὲν οὖν τὴν γαστέρα τὰ περιτιώµατα κάτω διαχωρούμενα 

τὴν ἀπεψίαν τε καὶ πεψιν ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἰδέας ἐνδείκνυ- 

ται, τῶν δὲ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τὼ κατὰ βηχὸς 

ἀναγύμενα, τῶν δὲ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον τὰ διὼ τῆς ῥινὸς 
ἐκκρινόμενα, τὰ δὲ κατὰ τὰς φλέβας τὼ κατὰ τῶν οὔρων 
ἀπερχόμενα, δέδεικταυ δὲ περὶ τούτων ἕν τὲ τοῖς περὶ φυ- 

οοΥΙΙΠ1, 41 Ῥταείος παίαταπι Γωπῖ, πιοτρὶ μπαϊητα Πο. ΑΙ 

ἔρ[α οοποοο!ῖο ε[ι ἵπ οοφιοπ!ῖθ ΓαΡ[απαπι ἀθάμείῖο ᾳπε- 

ἆαπι ε]αβ αποά οοποοφπϊίαν.  (οτροβε 1δίίτ [εοιππάαπι 

παίπταπαι Παρεπία, απ οοποοφατίαν Γαπαγεπι Ἰαριιοτ]ί 

παίαταπας, Το[]μ5 ππαίετῖαε οοποοςιεπάαε Πί πιπἰαίτο εἰ αἰ- 

ἴογαίῖο απί ππακίπιαο 6]ας Ῥαγῖς, Ραιοί(ππια ποῬῖς ΙΠΠΠΟ- 

γαπῖίο Γεπι]οοσία, ΕΓαείετ ΠΒΙΙΥΑΠΙ Ύετο α[εοίῖ5 οοτροτίρι, 

Ίιοο ε[ϊ α παίητα απ Ῥογπίαπία5 απ αἰίογαπί]ς αἰ1εη]δ, 

αιιοά απῖάσπι αΠαπεϊ]αίαγ. ραποπι οι: {[απσοσίαπι νενο᾽ 

(αρενΠαπι οορίο[απα, Ὀϊ απἴοπ 1π οογροτίρας {εοιπάαα 

παίήταπα Παδεπίῖρας οχογεπιεηία οοοοποπι ἆεπιοπ[γαηῖ, 

{ο εἴ ἴπ Ιαβογαπῆριας ἀεπιοπβταραπί, Α]νί Πίαφαε ἀο]εοία 

ἄεοτ[απι εκοτεπιεπία μπα ΙΠποος[Ιοπείπι {απ οοςΙοπεΠι εκ 

Ῥτορτία Ρπούμπί ΓΟΓΗΊ4 πας ΟΙΠΗΙ α[ῃ. το]οϊαπίας ΟΣΑ 

4παθ 1π ἴἸονασο οἵ ρπ]πιοπίθας Γαπίς ᾳπαο Ῥου πα[πη οκ-- 

ος ΠΙΠΙ15 ΘΟΣΙΠΙ ϱ1άο 1Π ΟΘΥΕΡΓΟ εχΙ[βαπίέ; αἲ πας ῥρες 

υνίπας ῬγουθζιιΠί 6οΥΙΙΠ Ύπάο ἵπ νοπῖ, Ὑεγιπι ἆο Π]ς 

ἀοπιοπ[ιχαίπα οί ἔππι Ἱπ οοπιπποηίαχ]5 ἆο παϊιτα]ίρας {α- 
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Γὰ. Οματι. ΤΧ. [25.] Γὰ. Βα[. . (565.) 
σικῶν δυνάμεων ὑπομγήμασυ καὶ ἐν τοῖς περὶ κρίσεων 

λόγοις, οὐχ ἥκιστα δὲ κἀν τοῖς περὶ τῶν ἐν νόσοις καιρῶν, 
οἷς γέγραπταυ τῶν πὲττοµένων νοσημάτων τὰ γνωρίσματα. 
καὶ νῦν οὖν ὁ “Ιπποκράτης αὐτὸ τοῦτό γε κελεύει πράετειν 
ἐπισκοποῦντας τοὺς πεπασμοὺς τῶν νοσημάτων ἐκ τῶν ἐκχρι- 

γομένων περιττωμάτων. ᾖἔνίιου δὲ κατὰ χὺ πέρας τῆς ῥή- 

σέως ἀντὶ τοῦ σκοπεῖσθαι γράφουσι ποιέεσθαι, πρακτικόν 
τινα καὶ Θεραπευτικὸν καὶ συμβουλευτικὸν εἶναι βουλόμενου 

τὸν λόγον, οὐ διαγνωρισµόο. εἰ μὲν γὰρ σκοπεῖσθαι τοὺφ 
πεπασμοὺς κελεύει, διαγνωστικὀς τὲ καὶ προγνωστικὸς ὃ λό- 
γος ἐστίν εἰ ὃ αὖ ποιεῖσθαι, Θεραπευτικός ἐστιν. εὔδη- 

λον ὃ᾽ ὅτι πεπασμοὺς ἐργάξεται τὰ συμµετρως Θθερμαίνοντα 

πάντα, τοῦτο μὲν ἐδέσματα, τοῦτο δὲ καταντλήµατα καὶ 

καταπλάσματα, καὶ τρίψις δὲ µετρία καὶ λουτρὸν ἐκ τούτου 

τοῦ γένους εἰσίν. εἴρηται ὃ' αὐτῶν πάντων 3 κατὰ µέρος 
χρῆσις ἐν τοῖς τῆς Θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν. οὐ 

µόνον δὲ πεπασμοὺς τῶν νοσημάτων σκοπεῖσθαυ προσῆκεν 

3 ποιεῖν αὐτὸν, ἑκάτερον γὰρ αληθὲς, αλλὼ καὶ τὰς ἀπο-- 

στάσεις τὰς κατ ἔκρουν, ὅπερ καὶ μάλιστα χρὴ σπουδάδειν, 

ομ]{αάρας {απι 1π Ἠῃτο ἆς οτΙρτς αο Ρτας[οτεῖπι ἴπ Ἰρτο 

ἄε πιογροτΗπη Τεπιροτίρας, 1π αυἶβς [οπρίαςο Γαμέ 6ογαπα 

απῖ οοποοφπιπίαγ ΠΙΟΥΡΟΓΗΠΙ ποίαε, αμοάᾳαε παπο Ηϊρ- 

Ῥοοταίεθ «εο5 {αοετο Ιπιρεταί οπῖ: οχ ναομα[15 ΕΧΟΓΕΠΙΕΠΙ18 

ΠΙΟΥΡΟΤΗΠΙ οοποος[Ιοπες εκρ]ογαπί. ΝΟΠΠΙΙΙΗ νοτο 1π ο1ὰ- 

Ποπ] Ώπθ Ῥτο ετρἰογαγε, [αεεγε [οπριπί, ογαΙοπεπα ᾳπ8ή-- 

ἀαιη αο[ῖοπῖ5, οπγαἰ]οπῖ5 ϱἳ οοΠΠ]1 Πο ἀῑσποι[ϊοπίς είΤο 

νο]επίθεδ, ή ΠΒΠΙ(Πε ΟΟΠΟΟΟΙΙΟΠΟ εχΡρ]οτατε Ίαρεαί, αἆ 

ἀἰσποίίοπεπα Ῥτασποίίοπεπιπα [ρεοίαΡρΙί ογαΙο; {4 νετο 

{βοετε, αἆ οπταοπέπι ρετΗπερῖ. Ότποά αΠἴεπι οοποος[1ο- 

ηθς {αοῖαπί οπιπῖα, 4186 απεΙοοτ]ίετ οα]ε[αοϊαπί ἴππι οἳρὶ 

ἴαπι {οπεηία {ππι οαἰαρ]αςπιαία, {[Γιοίο Ιί6επι πιεᾷιοοτῖδ, 

αἶηιε εκ «ο 6εΠπεγο Ῥα]πεα, οοηβαί οπιπῖραςδ. Όπογαπα 

οπιπΙππα βησα]αγῖς α[ας 1π ΗἨρτῖς ππείμοᾶῖ πιεάεπά]Ι εκρ]α- 

παίας ε[ἰ. Άοι [οἶαπι απίεπι ΠΙΟΥΡΟΤΙΠΙ οοηΠοοσ(Ιοπςς 1ρίαπι 

οοπβάετατε γε] {αοετε οοπνεπ]εραῖ, αίταπιαε επΊπι Υεγαπι 

ε[:, γετιπα εἰἶαπα εἰ αΡ[οεί[ις Ῥοτ εΠακαπι, αἱιοθ εί Ῥίαθ- 
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ἤτου τὰς κατ ἀπόθεσιν εἰς ἀκυρώτερα µέρη" δεύτερος γαρ 

οὗτος σκοπὸς ἀποτυγχανομένου τοῦ κατ ἔκρουν. εἰ μὲν οὖν 
ἐπὶ γαστέρα ῥέπου τὰ περιττώματα, ταῦτα συνεργεῖν προσή- 

κει, κλύσμασέ τὲ χρώμενον ἐπισπᾶσθαι δυναμένοις ἐνταῦθα 
καὶ τοῖς κατὰ τὴν δίαιταν πᾶσαν εἰς τοῦτο συντελοῦσιν. 

εἰ ὃ) ἐπὶ νεφροὺς, τοῖς οὐρητικοῖς, εἰ δὲ ἐπὲ κώλον, ἐκεῖνο 

Θερμαίνοντα διὰ τῶν δριμυτέρων φαρμάκων. 

με. 
[66] «Πεπασμοὶ ταχιτήτα κρίσεως καὶ ἀσφάλειαν ὑγιεινὴν 

σηµαίνουσι. 

(366) ᾽᾿Επὶ τῆς προγεγραµµένης ῥήσεως ἔφην ἐνίους 
μὲν σκοπεῖσθαυ τοὺς πεπασμοὺς αξιοῦν, ἔνίους δὲ καὶ ποι- 

εἴσθαυ καὶ γράφειν ἑκατέρους τὸ τέλος τῆς ῥήσεως διτεώς 

ἐξηγουμένους, τοὺς μὲν ἑτέρους σκοπεῖσθαι τοῖς ἐατροῖς, 

τοὺς δὲ ἑτέρους ποιεῖσθαι., χρήσίμως ὃ ἔφην ἑκάτερον 

εἴρας ομπι ἀἰ]Ιρεηπίῖα οµἵατε οροχίεί, απἲ ϱεο8 απῖ Ρεν ἆε- 

ουΡίαπα 1π ρατίες Ισποβίμβοτες βμηῖ: Γεοιπάας επῖπα Ίο 

ε[ἰ Γ[οορας, «παπι αὐ[οεί[ας ρε επι[Ποπεια οομ[{ειαά πθ- 

ᾳπεαπιας, Όαιπι Ἱίααπε αἆ νεπίτεπι τεραπῖ εκογεπιεμία, 

Ίαεο Ίμναγε οοπνεπμῖϊ ο)γ[ετίρας, απ 9ο αἰίταµετο να]εαΏξ 

αἴίᾳαθ ἸῖΦ «πια 1π ἰοία γυἱοίμς ταϊῖοπε αἆ 1 οοπ/[εγαπί; 

ΠΠ αἆ τεΠθε, πγίπας οἰεπίίρας, { αἆ οοἱ1ῃ, ορ πιες]-- 

οαπιεη15 ιά οα]ε[αοϊεπίριας. 

ΧΙ. 

(6 οπεοοίοπες οτί[ς οεἰεγιίαϊεπι ας /Γεομγαπα Γαία τετ βπί- 

εαν, 

Βαρεγίογί ἰοχία ἀῑπι ποππι]]ο αιϊάεπι οοπΠάεγατε 

οοποοςίΙοπε8 Ίαβεγα; ΠΟΠΠΙΙΙΙ05 Υ6Γο {αοςγε αἱ πίτοδηιε 

ογα(1οπῖς Άποεπι Ῥ]{αγίαπι [ογρετε, απάπι επαγταπί αἱίεγοβ 

ΠιθᾷΙοο5 οοη[άετατχα, α]ίογος {ασογθ, Ὠϊνί απίεπι αίταπιααθ 

οοππιοάς α πιεαϊοῖ οκογοςνῖ: παπι [ οοπ[ιάθχανα [ορια 
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ασκεῖσθαυ τοῖς ἐατροῖς, ὥστε καὶ σκοπεῖσθαυ γεγραμμµένον, 
εἰ πάντως ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ τὸ ποιεῖσθαι. μιμητὴν γὰρ 
ἅμα καὶ ὑπηρέτην ὃὁ “Ιπποκράτης ἀξιοὶ τὸν ἰατρὸν εἶναι 
τῆς φύσεως. ὅευ μέντοι βέλιιὀν ἐστι γράφειν ἐπὶ τῆς προ- 

τέρας ῥήσεως τὸ σκοπεῖσθαν ὃῆλον ἐποίησε κατ αὐτὴν 

εἰπὼν τοὺς πἐεπασμοὺς σημαίνειν ταχύτητα κρίσεως καὶ 
ἀσφάλειαν ὑγιεινήν. οὐδὲ γὰρ ἂν ἔφησε σηµαίνουσιν, ἀλλὰ 
ποιέουσιν, εἰ συνεβούλευσε τοῖς ἰατροῖς αὐτοῦ ἐργάδεσθαι τοὺς 

πεπασμούς. αλλὼ τοῦτο μὲν ἐν οἷς θεραπεύει τὰ νοσήματα 
συμβουλεύει. νῦν δὲ κατὰ τὴν τῶν ἐπιδημιῶν πραγματέίαν 
εἰς διαγνώσεις αὐτοὺς καὶ προγνώσεις ἐπανατείνει, συν- 
ἑμφαινομένης μὲν ἐν τῇ κπαθύλου καὶ τῆς ΦΘεραπευτικῆς 

ὁδοῦ, μὴ µέντου λεγομένηο. ὅτι δὲ συνἐμφαίνεταυ δῆλον. 
εἰ γὰρ ἀξιοι τὰ καλώς ὑπὸ τῆς φύσεως γινόμενα μιμεῖσθαε 
τὸν ἰατρὸν, εἰ πεπασμοὶ δὲ έργον αὐτῆς ἐστὶν, εὔδηλον ὅτυ 

καὶ τάχος κρίσεως καὶ ἀσφάλειαν καὶ ὑγείαν δηλώσουσι, καὶ 
ἡμεῖς δὲ συνεργοῦντες αὐτοῖς ἐργασόμεθα πεπασμούς. 

πι, Ρτοτί[αθ 1 Ίασοεγτε οοπ/[εηιίατ. Αεπιυ]απα {Παπάσπι 
παΐυχαε {παπ]αιπε πα [τιαπα ππεάΙοαπα ε[ε νι]ί Ηϊρροοτα- 

ἴε. ΟΌυμοά γνετο ρταεβΙίετιῖ [οιρετο 1π Ῥτίοτε οταίῖοπε, 
εοπ[ιάεγαγε, Ῥ]απιπα Εεοῖί 4 πάπα Ἠῖο Ῥεν Ἠαπο Ργοπαποίαξ 

οοποοο(ῖοπεςδ οτ]{5 οε]ετ]ίαίεπι εἴ Γεοιιαπι {[απ]ίαίεπι ΡοΓ- 

Ἰεπάετε. ἸἈεφπε επίπ [Πρπ]ῇσατε ἀῑκ]ι[[εί, Γεὰ {ασεταε, 

απεά]οῖς 1ρῇς οοπ/[α]α][ει οοποοσίίοπος Ίποετο, [εᾷ Ίου 

αυϊάεπα ΠΡΙ ΙΠοίρο8 [απαί οοη[α]ίς παπο 1π εριἀεπ]οταπι 

ταοίαϊα ἀἰσποβῖοπες εἰ ΡταεποίΙοπες 1ρᾳ5 Ῥτοροπίΐέ νΙαπιᾳαθ 

πιεάεπάϊ {πια] π]νετίο Ἱηπιαῖξ, εἰαπια ποἨ. εχρεῖπιαϊ, 
Ναπι ᾳαοᾶ βπια] ἵπημα ππαπΙΓεβπι ϱΏ, ΘΒἱ οπίπη φμαθ 

ῬΙοΡε α παίΐυητα Πυπί, ππεάϊίουπα ἀπίατϊ νε]ί, οοποοοξῖο- 

πθ8 απίεπα 1ρβι9 ορα5 Ππῖ, Ἠφαεί ἔρ[ας εἰ οἵ[5 οε]εγίία-- 

ἴεπι εί Γεουταπα [αημαίεπα ΠραΠοαίαγᾶδΣ Ἡ08 αιμίοπι 1ρ[α8 

αἀ]αναπίεδ ϱοΠΟΟΟΙΙΟΠΕΘ ε{ΓεοΙΙΤΟδ. 
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ματ. 

. Δ 4 .] » 3 3 .) 3 ΄ ον ων. 

ὩΩμὰ δὲ καὶ ἄπεπτα καὶ ἐς κακὰς ἀποστάσιας τρεπόμενα ἢ 

ἀκρισίας ϱ πόνους τ Ἰθόνους 3) Δανάτους ἢ τῶν αὐτῶν 

ὑποστροφάς. 

"Ὥσπερ οἳ πεπασμοὶ γίνονται τῆς φύσεως κρατούσης 
τῶν νοσωδών αἰτίων, οὕτω καὶ μὴ κραιούσης τὰ ἐνανεία. 

τῷ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν πεπασμών εἰρημένω, ταχύτητα κρίσεως, 

ἐναντίον ἐστὶ τὸ Ὑχρονίδειν τὰ νοσήματα, τῷ ὃ ἐπ ἐκεί- 

νοις ἀσφάλειαν ἀντίκειται τὸ 1ξ τῆς ἀκρισίας καὶ τὸ τοῦ 

Φανάτου καὶ τὸ τῶν αὐτῶν ὑποστροφάς. τῷ δ' ἐπ ἑκεί- 

νοις ὑγιεινὴν κοινῇ μὲν πάντα τὰ νῦν εἰρημένα καὶ κατὰ µέρος 

δὲ οἳ πόνοι. τὰ γὰρ ὑγιαίνοντα σώματα τὴν εἴτ ἀπονίαν 

εἴτ ἀνωδυνίαν εἴτ αοχλησίαν ἐθέλοις ὀνομάξειν, [ 671] ἴδιον 
ἀχωώριστον ἔχει. τὸ δὲ τῆς ἀκρισίας ὄνομα µέμνημαι δήπου 
λεγόμενον ὑπ αὐτοῦ διττῶς, ὡς Ίτου μηδ ὅλως ἐσομένης 
κρίσεως ἢ) μοχθηρώς ἐσομένης, κατ ἄμφω τε ταῦτα τὰ σή- 

µαινόµενα ταῖς ἀπεψίαις τῶν νοσημάτων ἀκολουθοῦσιν αἱ 

ΧΙΤΙ, 

Ογιᾶα υεγο εἰ ἱποοεία εἰ ἵι Ἱπα[ος αὐ[εε[Γιω εοπνετ[α 

αογί[ιας αιὲ ἀοίΐογες αμ ἀιμειμιγηίίαίεπι αιὲξ Ππιογίεπι αμε 

εΟΓΙΩΙΤΕΙα γευεγ[ιοπες [Πσπί[μοαπε, 

Οιεπιαἁπιοάιπα οοποοσίίοπες Παπί παϊΐηπτα Ππιογβοί[α5 

οα[ας5 ον]πσοπία, {1ο εἰἶαπι ΠΟΠ εν]Ιποοπῖε οοµἰτατία, Τία-- 

ᾳπε οε]εγ]ίαἰϊ ]ιάιοαἰϊομῖς 1π οοσοπῖριις ἀῑοίας οοπίτατῖα 

ο[ πιογῬογαπι ἁἰαἰυτητίαςδ; [εουτιίαἰΙ τετο 1π 1115 οἱ αογς 

Πα αἱ πιογς οἱ τοσἰἀίναε οΡΡοΠΙΠ {ΣΣ [απῖαι απίεπι 1]]]ο 

οοπιΠΙΙΙΠΙ{6εΥ ϱπάαθ ΠΠΠΟ ἀῑοία Γιηῖ οπαπία αἱ ρατίϊοι]αίῖπα 

ἀο]ογεθ. Ἀαπι 4παςο [απα Γαπί οοτροτα, ἀο]οτῖ οατεπ/ίίατα 

αιί Ἱπάο]οπίίαπα νε] ππο]ε[ίίας ναοιτίαίεπι (π1μ]]. οπῖπι χ6-- 

Γετί πο αβρε]]αγε πιοάο γο]πετῖς) Ργορτίαπα Παροπί Ππ-- 

Γεραταρ]]ε, αἱ αοτί[ιαο νοσαρα]απι Ῥι[ατίαπι πιεπηϊπῖ αὐ 

1ρ[ο ἀῑοῖ, ααῖ απ Π]]ο πιοάο Γαίατα Π{ ογἵ[Πς, ααἲ ρτανα 

Γαίατα, Αίας Ἠοο πίτοᾳαε Πσπϊῃμοαία ππογΡογααι ἱποοσίίο- 

πο αογ][ίαο οοπηἰἰαπίαν, Έα νεο ΠΙΟΠΙΟΓΘ8 ΟΠΙΠΕΠΙ ΠΛΟΓ- 



ΚάῑΤαΗ4{ΗΝΟΙ ΕΙΣ αγπο ΡΠΟΜΝΗΙΜΑ . 145 

Εὰ. Οιαχε, ΙΧ. [57.1 Ἐὰ. Βα[, Υ. (466.) 
ἀκρισίαι.. µέμνησθε δὲ, ὡς ἡ ὅλη πέψις τοῦ νοσήµατος ἐν 

τῇ τῶν χυμῶν αλλοιώσει γίνεται. διά τε γὰρ τῶν στερεῶν 
σωμάτων ἡᾗ φύσις διατέταταυ, δύναμις ἐκείνων οὖσα, καὶ τὸ 

πέττεσθαυ τοῖς χυμοῖς ὑπὸ τῶν στερεῶν ὑγιαινόντων }ί- 
γέται, ὡς ὅταν γε καὶ αὐτὼ ταῦτα φοσεῖν καθ ἔξιν μὲν 11δη 

τὸ νόσημα τοῦτο καὶ κἰνδυνον ἐσχατόν ἐστιν οἷς ἐπάγει. 

Φεραπευθῆναι ὃ οὐ δύναται πρὶν αὐτὰ τὰ στερεὼὰ σώματα 
τὴν οἰκείαν ἀνακτήσασθαι δύναμιν, ἥτις ἓν συμμετρία κεῖ- 

ται θερμοῦ καὶ φυχοοῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ. διὸ καὶ τῆς 

ὑγείας αὐτῆς τῶν στερεῶν σωμάτων ἐν τῇ τούτων συμμὲ- 
τρἰᾳ τὴν ὕπαρξιν ὑπάρχειν, ὡς μηδὲν διαφέρειν ἢ εὖκρα- 
σίαν ὁμοιομερῶν φάναιτ ἂν εἶναι τὴν ὑγείαν 1 συμμετρίαν 
τῶν στοιχείων ἐξ ὦν γεγόναµεν. ὅπως δὲ χρὴ τὰς αὐτῶν 

τῶν στερεὠν σωμάτων νόσους ἰάσασθαι, λέλεκται διὰ τῶν 
τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλίων. ἅπαντα ὃ ἐν πᾶσιν 

οὖκ ἐγχωρεῖ λέγειν ἀρκεῖ γὰρ µόνον ἐνταῦθα τῶν περι- 
πιπτόντων θεραπευτικών λογισμῶν ἐπισημαίνεσθαι τὰ κεφα- 

λαια, καθάπερ ἐν τοῖς Θεραπευτικοῖς τῶν διαγνωστικών. 

Ῥογμπα οοΠοοσοΙοπεπι 1π Ἡππποταπα αἱογαίῖοπο οοπ/[]ετε, 

Ἐιεπῖπι Ῥτοϊεηία ε[ι ρετ [ο]]άα «οἵρογα παίυτα, «πε 1]]ο- 

ταπη ε{ι {αου]ίας, Πἱ Ἰπιοτίρας οοποοςσίο αἆ [ο]μάΐς «ος-- 

Ροτῖρας [απῖ85 πί απππι Ἠαες 1ρ[α αερτοίαπῖ, Ίαπι 1π Παρτία 

πηοσβρας {Π4, εχίγεπηηαθ Ρεγίοα] πι εχ][αί αυἶριις {ρίαπι 

Ἱπνελῖτ,. «ΘαπατΙ απἴεπι Ρχίμδ ἨοΟἩ Ρροίεβ απαπι {ο]]άα 1ρία 

«ΟΣΡΟΓ8 Ρτορτίαπι {αοπ]ίαίεπα τοοιρετανεγ]πῖ Ύ1αε 1π οα[ταϊ 

ΓΠ{ρΙά1 Ἠππι]άϊ εἰ Ποοὶ (Υπιπιείρία ρο[ία ε[Ώ; 4πατο εἰῖαπι 

1ρία οοΓΡΟΤΙΗΠΙ [ο]άοτιπι [απῖίας 1π Ἡογαπα ΓΥπιππείϊσῖα Πία 

εβ., Ἱῖα αἱ ηΙμΙ] τείοττο νἰάεαίαν νε] Ῥοπαπι ρατίίαπα Ππαῖ- 

Ἰατίαπι [επρετίεπι [απ]ίαίεπι ε[ε ἀῑσας νε] εἰεπιεπίογαπα 

εκ οϱυἶρμς ρεπετα [ππιπς Γπιπιείτῖατιη.  Αί αποπιοᾶο 

Γομάοταπι «οΓβοτΏα πιοτρῖς πιεάεπάιπι Πὲ, Ίπ ΗἨΡγίς πιο- 

«ἆλμοάᾶί ππεάεπάϊ επιποϊαίαπα «Ββ. Ὁτ ααπίεπι 1η οπιπῖρις 

οπιπῖα ἀἰσαπίαν, Ποτὶ πεηπ]ξ, Πιο επῖπι Γαπ1Π18 ΙΠοϊάε-- 

Ππηα πιεάεπάϊ [ρεοα]αίίοπεΠι οαρίία ἁπηῖίακαί απποίατο 

Μας εἴῖ, ααεπιαάπιοάαπι οἳ 6οΥΗπΙ απάαε αἆ ἀῑσποοπεια 

σλΙΕΕΝΌὌΣ5 ΤΟΜε ΧΥΠΙ. Εκ 
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τὸ μὲν γὼρ ἴδιον ἑκάστης πραγματείαςι χρὴ τελέως διεξέρ-- 
χεσθαι, τὸ δὲ παραπίπτον, ἐπισημαίνεσθαυ διὰ κεφαλαίων. 

μζ 
“ ῤ ι; 

Ο τι δὲ τουτέων ἔσται μάλιστα, σκεπτέον ἐξ ἄλλων. 

τῶν ἀναμιμνήσκει τῆς προγνωστικῆς τέχνης καὶ ὧν ἐδί- 
δαξεν ἐν τῷ προγνωστικῷ συγγράµµατι. τῶν γὰρ προειρηµένων 
ἕκαστον ἐκ τῶν ἐν ἐκείνω τῷ βιβλίῳ γεγραμµένων καὶ ἡμεῖς 
ἐξηγησάμεθα διὰ τῶν τριῶν ὑπομνημάτων. καὶ κατά γε τὸ 
τέλος δέδεικται τὰ τῶν ἐπιδημιῶν ἑπόμενα τῷ προγνωστι- 
κῷ. καὶ πρὸς τούτοις δὲ, τοῦ γραφῆναι τὰ εἰς ἐκεῖνο τὸ 
βιβλίον ὑπομνήματα, διὰ τῶν περὶ κρίσεων, εἴθηντο προ- 
γνώσεις ὀλεθρίου καὶ ἐπιεικοῦς νοσήµατος. αἴἵτινες δὲ προ- 
Θεσμίαι τῶν κρίσεὠν εἶσιν ἐφ  ἑκόστῳ καὶ τίνες μὲν ἀγα- 
δαὶ κρίσεις, τίνὲς δὲ σφαλεραὶ, βίαιο τε καὶ οὐ βίαιο. 

(ρεσίαπῖ, ΊἈΝαπι ααοᾷ απίοπῖᾳπο ἰαοϊαἑαὰ Ρτορτίαπα εκ], 
αὐ[ο]αίο Ῥετούχτετε οροτίεῖ, ααοᾷ νετο οΡίίες Ιποῖάῖῖ, 

ρε; οαρῖία ΡτοάεΓε. 

ΧΙΙΝΙΠ. 

Ἡογιωπα αμίεπα φμοάειφμε Ἱπααίπιε ᾗμεμτιτη [εν επ αἰιίς 

εοπ[ιἀεγαπάμτη εᾖβ. 

Ώποταπι ἆθ ατίε Ρταεπο[οεπάϊί πιεπΏοπεπι {εοιῖ, εα 

1π Ῥτοσπο[οί Ἠρτο ἀοοπῖί, Θἱπριία παπι(ποε Ργαεᾶϊεία εκ 

5 ααθ 11ο ἰπ Ἠρτο [απῖ Γοχιρία ραϊεηῖ, Ἰοδφιε ἀ]]απα 
Ώρας οοπαπιεηίατ]ῖ εκρ]απανίπιας. Ίπ αποχαπα Ώπε φποά 

ερϊἀεπιῖοταπι Πρτϊί Ρτορποβίουπι Γ[εηπαπίατ ο[επάίπιας, 

[οπ]ρίοδᾳπο 1]]απι 1π Ἠβρταπα οοπιπποπἰαχῖο5 Ῥτορίετ ΠῃγοῬ: 

4ο επἶβρας, 1π ϱπἶθαδ ΡγαεποΗοπες εχρ]σαίαε [απῖ {πι 

Ρεση]οϊοίϊι ἴαπι πιαπ[αθίϊ πποχρί, απ επι ἵπ πποῃποφιε 
ιάἱοίοχαπι ρταεΠη(ὰ ἆἱε6, απαεπᾶπι Όοπα Ἰαάϊοία, ἆααε 
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περί τὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ὅσης ταύτης ἔχεται τῆς 

θεωρίας. 

μη’. 

«Ίέγειν τὰ προγινόµενα, γινώσκειν τὼ παρεόντα, προλέγειν 
τὰ ἐσόμενα. 

ο 

Καὶ τῷ προγνωσεικῷ συγγράµµατε κατ ἀρχας εὐθὺς 
εἶπε, προγινώσκων γὰρ καὶ προλέ- [58 ] γων, τά τὲ παρ- 
Σ2όντα καὶ τὰ προγενόµενα καὶ τὼ μέλλοντα ἔσεσθαι, «ὡς 

περὶ τοὺς τρεῖ χρόνους καταγινοµένης τῆς προγνώσεως. 
παὶ ὅπως χρὴ τοῦτο διαπράττεσθαε, διὰ τῶν εἰς ἐκεῖνο τὸ 
βιβλίον ὑπομνημάτων εἴρηταιυ. 

μθ’. 

{ΗΓελετᾶν ταῦτα. 

Γεουτα, ᾳμαε νἱο]εηία, ἆαπι οἱ 4ο οπιπῖρις αΠΙ9 ᾳααε αἆ 

μαπο [ρεουΙα{1οποπι [ρεοίαπῖ. Ἰ 

ΧΙΗΥΠΙ. 

Ργαεἰεγιία επιπεϊαπᾶάα, ῥρταε[επεία εοβπο{εεπᾶα εε Πμένγα 

Ῥταεάισεπᾶα. 

Ἐλαπα 1π Ῥγορποβιοί Πῦτο Παϊϊπι ἳἩ 1ΠπΙΠο ΡΥΟΠΗΠ- 

οἰανΙῖ, ῬτδεποίοεΏςδ επ]πι αο ΡΓαἘεάΙΟΕΩΏΒ ϱΟΓαπΙ 86στΙ8 ἔτι 

Ρταε[επία {ἴππι Ῥταοϊετία {πι Γμίωτα. Οσοά Ῥταεποῖῖο 

οἶτοα {για νετ[είαχ ἴεπιροτα εἲ 410Π8ΠΙ Ραοῖο Ίοο εΠΊοετε 

οροτίεα!, ἵω ἀ]ας Πρτῖ οοπιπιεπίατ]]ϐ ἀῑοίαπι εῇ. 

ΧΙΗΧ. 

Τπεο ετεΓεεγε οροτιεῖ. 

ο) ο 
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᾿Ενιαῦθα νῦν τὸ μελετᾶν ἀντὶ τοῦ ἀσκεῖν εἶπεν, ἐν 

ἄλλοις δὲ πολλάκις τὴν ἐπιμέλειαν ὀνομάζει µελέτην. 

ν. 
᾿4σκεῖν περὶ τοῦ τῷ νουσήµατα δύο ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτει». 

᾿Εγὼ τοῦτο μικρὸν ᾧὤμην τότε καὶ οὐκ ἄξιον Ίππο- 

κράτουο. ἅπασι γὰρ ἀνθρώποις ὑπάρχεον πρόδηλον ἐνό- 

µιδον, χρὴ τὸν ἰατρὸν στοχάξεσθαι μὲν μάλιστα τῆς ὠφε- 

λείας τῶν κπαμνόντων, εἰ δὲ μὴ, αλλὰ τοῦ μὴ βλάπτειν αὐ- 
’ Ε) ἃ α Ν ὁ 3 Γ.. ε] ω 3 ’ 3 

τούς. ἐπεὶ δὲ πολλοὺς τῶν ἔνδοξων ἰατρῶν ἐθεασαμην ἐγκλη- 
; Πῃ δν -΄ ” Ἂ / Ἀ ΄ 

Βέντας δικαίως εφ οἷς επραξαν 3 φλεβοτομήσαντες 12) λου- 

σαντες ἢ Φφάρμακον διδὀντες 1 οἶνον 3} ὕδωρ ψυχρὸν, ἐνε- 
3 - ” ’ ” 

ς νύησα τάχα μέν τι καὶ αὐτῷ τῷ /πποκράτει συμβῆναι τὺ 
-” Φε 3 [ή 3 Σ ” 3). ” 3 

τοιοῦτον, ἐξ ἀνάγκης ὃ οὖν, πολλοῖς καὶ ἄλλοις τῶν κατ 

αὐτὸν ἰατρῶών, ἐξ ἐκείνου τε, περὶ παντὸς ἐποιησάμην, εἴ 
-” ’ ’ ’ 

ποτέ τι τῷ κάμνοντι μέγα προσφέροιµυ βοήθημα, προδια- 

Ἡοο Ίοσο ἨΝπο ΟΙΥ4Υ6 ΡΟ «Χεχοεγε ἀῑχαί, Τη α]ῑῖς 

απίσπα [αερῖιβ8 εχεγοΙϊαΙοΠεπι ΟΗΤΑΠΙ: ποπαῖπαί, 

Τ.. 

1π Πὶς ἆμοδις ἴε ΕΛΕΥΟΕΤΕ ορογεεῖ, μὲ ππογδὶς αμηι[εγῖς 
αμξ ποπ ἰαεάα». 

Ἰά εσο Ρρατναπι απαπάο ἀπχι εἰ Ἱπάίσωππι Ἠϊρρο- 

οναίθ: Πεπιρο οπιπῖρας Ποπιϊπίρας οοπ[ρίοσπα ε[ο ραῖα-- 

Ῥαπ, Όροτίεί Παπϊάεπα πιεάῖοαπι Ιπιργ]πιῖς πεστοτιπι αιι- 

χ]]ο απΠΙπάπι ἀΠίεπάετο, [π ΠΠΙΠΙΦ, 1Ρ[ΟΦ ΙαΠΙΕΠ ΠΟΠ 

Ἰαεάετο. ΌΟμία ΥεΓο πια]ῖος γιά Ῥγαεσ]ατος ππεάῖσος 1π Ἠ]6 

Ίατο οπ]ραίος 4παε {Πεοεταπὲ ααἲ παπι νεπαπ {[εοπετ]πε 

απϊ Ἰανετιπὲ αιἲ πιειοαππεπίαπι απ νίηαπι απί αηπαπα 

Πηρϊάαπι οχ μή ρετ]π!ί, απΙπιαάνογ ππεοπι Τοτίαα εἴ Ηϊρ- - 

Ῥοεταίῖ 1ρᾷ ἴαιε αφιῖά αοοϊἰἀἰΠα, οὗ 1άᾳπε οείεγῖς πω] 15 
{ας αεηπα]ῖρας ππε]οῖς, εχἰπάεάπο Ῥτον[ας {6οί, αἱ { 

(παΠμᾶο πιαδααπα αποάᾷαπι 86ρτο ααχί]απι α]]αίπτις πι, 
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σκέπτεσθαυ παρ ἑαυτῷ, μ µόνον ὅσον ὠφέλήσω τοῦ σκο- 
ποῦ τυχὼν, αλλὰ καὶ ὕσον βλάψω αἀποτυχών. οἱδὲν οὖν 

οὐδεπωποτ ἔπραξα μὴ πειράσας αὐτὸς πρότερον, ἑων ἄπο- 
πύχω τοῦ σκοποῦ, μηδὲν βλάψαυ τὸν νοσοῦντα. τινὲς δὲ 

τῶν ἰατρῶν ὑμοίως τοῖς τοὺς κύβους ἀναρῥίπτουσιν εἰώ- 

Φασιν ἐπὶ τῶν καμνύντων βοηθήμάτα προσφέρει», ὧν. ο 
αποτυχία µεγίστην ἐπιφέρευ βλάβην τοῖς νοσοῦσι. . τοῖς μὲν 

οὖν μµανθάνουσυ τὴν τέχνην οἵδ ὅτε  δύδξεε καθάπερ µοί 
ποτε τὸ ὠφελέειν ) μὴ βλάπτειν οὐκ ἄξιον πρὸς {ππο- 
κρώτους γεγράφθαυ πρώτου, τοῖς ὃ ἰατρεύουσιν ἤδη σαφώς 
οἶδα τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανησομένην.  ἑὼν δὲ καὶ διὰ προ- 

πετῆ χρῆσιν ἐγίοτε θοηθήματος ἐσχυροῦ συμβῆ τὸν κάµνον- 

τα διαφθαρῆναι, μάλίστα νοήσουσιν οὗ νῦν ὁ “πποκράτης 

παρήνεσε τὴν δύναμιν. 

να. 

[50]. (3567) "Ε τέχνη διὰ τριῶν, τὸ .νόσηµα, ὁ νοσέων 

δλωο 

υἱ απίεα αραιά πιο οοδῖίοπι, Πο {01111 μα η Ίανετο 

νοιῖ «οππροθ {αετίπι, [εά οἴῖαπι πο ομίά Ἰαεάσα, Να 

ἀίαπαε ππφμαπα: {εοὶ ποπ 1ρ[ε Ρτῖα5 εχρετίαδ, πο αιῖά 

νοιῖ «οπιρος πο ε[ζεπαι αεστοίαπι ἰαεάετε. Οαίάααι 

νεχο πιε]οῖ α]εαίοσίριι {ε[ζεγας .. ργο]ἱοιεπῖρις Επιαῖ]ες ας” 

βτοῖῖ».. ο ειτο τεππεᾷῖα οομ/[πενεταπί, απονιπα {παβταίιο 

ΠΠΑΧΙΠΙΑΠΙ Ἠποκαπη 1π{εταπί αερτοίαπ ρα.  Ατίεπι γΥετο 

ἀἱ[οεπίῖρας [αοῖο νΙ[απι ἀπί αἱ πμ ποηπΙπ(απι ]πνατε 

νε] ποπ: Ἰαεάετε Ιπάίσπιπα εἶΤε αρ Ἡιρροοταίε Ῥτίππο [ογ]- 

Ρίαπα ΓΗΠε,  Ύεγαπα Ίαπι πιεᾷεπίῖδας πιαπῖ{εβε [οἶἷο ν1- 

ταίεπα 1ρπας αρραχ]ίμταπι. Όποά {1 ααιαπάο Ρτορίετ 11- 

εομ[υ]ίαπι γεμεπιεπί]ς τεπιεάΙ π[απι αεστοίατα  Ἰπίετ]γο 

ορμἶησαί, πιᾶχίπιο 4αςμ]ίαίεπαι Ἠα]ᾳ5. φαοά παπο Ηιρρο- 

οχαίες ῥτορο([ω1{, [επίεπί. 

.., 8 
«άντεηι ἱγία εἰΓειιοιἱόμιεέν ππογόµς, αεβτοίµς εἰ πιεάϊίει. 
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καὶ ὁ ἰητρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης. ἐναντιοῦσθαι τῷ 

νοσήµατι τὸν νοσέοντα μετὰ ἰατροῦ χρῆ. 

Τρία πάντ εἶναί φησι, περὶ ὦν καὶ δὲ ὧν Θεραπεία 
περαίνεται, πρῶτον μὲν τὸ νόσημα, εἶθ ὁ ἰατρὸς, ἄνταγω- 
νιζοµένων «ἀλλήλοις καὶ ὡς ἄν τις εἴποι, διαμαχομένων τὲ 
καὶ πολεμούντων, τοῦ τὲ ἰατροῦ καὶ τοῦ νοσήµατος. ὁ μὲν 

γὰρ ἑατρὸς ἀνελεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ νόσηµα, τῷ δὲ μὴ νικηθῆ- 
ναι πρὀκευται. τρἰτος ὃ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὁ κάµνων ἐστὶν, ἐὰν 

μὲν πείθηται τῷ ἰατρῷ καὶ τὰ προσεαττόµενα πράττη, 
συναγωνιστὴρ γενόμενος αὐτῷ καὶ πολεμῶν τῷ νοσήµατι, 
ἐὼν ὃ αποστὰς αὐτοῦ τὰ κελευόµενα πρὸς τοῦ νοσήµατος 

ποιῆ, κατὰ διττὸν τρόπον ἀδικεῖ τὸν ἑατρὸν, ἕνα μὲν ὅτε 
τε µύνον εἴασεν, ἕτερον δὲ ὅτε δεύτερον ἐποίησεν, ὄντα περό- 
τερον ἕνα. ἰσχυροτέρους ὃ ἀναγκαῖον εἶναι τοὺς δύο τοῦ ἑνός. 
ὁῆλον δὲ ὅτι τὰ κελευόµενα τῆς νόσου ὁ κάμνων πράττει, 

καταλιπὼν τὸν ἰατρὸν, ὅταν ὁ μὲν ἰατρὸς αὐτὸν κελεύη ἅπ- 
έχεσθαι ψυχροῦ πύσεως, ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ διακαιόµε- 

ΠΜεάίεμπα ατεῖὶς ε[[ε πεπίβγηπει αεβγιπηφιε οµπῃ πιεᾶίςο 

ππογῦο οδ]μεοίατὶ οροτῖε. 

τία υπ]νοτ[α ε[ε ρτοπιποῖαξ, εκ απ1ῦαθ εἳ ρε; Ύυπε 

οαναίο αὐ[ο]νίτας, Ῥτίπιαπι απϊάεπι πιοτρας εί, ἀεϊπάε 

πιούῖοις, Ἠΐ6 πππίιο οοποετίαπῖρας εἴ ρτουί α)φμῖς Ῥτο- 

πεί, οοππραρπαπίίΏαθ ἆο ἀϊπιοαπίρας ἴππι πιεάῖςο 

ἴαπα πιοτβο. Μεάϊοις βᾳπϊάεπι πποτΡαπι ρτοῇῖρατε οοπαϊας, 

ΠΠΟΥΡΟ Ύεγο πο ενἰποαϊαγ Ρτοροβίαπι α, Τετιαπα ααἱοπὶ 

εκ Ἠις σοι εΠ, ααῖ { πιεάῖοο οτεᾷιἀετε αἴᾳαα Ἱπιρεγαία 

Γεοετίέ, πιο οετίαπιϊπῖς [οοῖας εΠΠοϊίας Πο[ῖδᾳπο ΠΠΟΥΡοΟ. 

Φ] νετο α ππεᾷϊοο ἀε[οϊγεγῖῖ εἰ 41άε α ΠΙΟΥΡΟ οοπο]ἰαπίατ 

εσετῖ!, ἆποδβας πιοᾷῖςδ πιεάίσο {αοῖί ἀπ]ατίαπα: απο ϱιίάεπι 

αιιοᾶ ἀἰπιίβετιε, αἰίοτο Ὑοτο αποά Γεοιπάμπα Γεοετϊ απϊ 

Ρτίσας απας εΠει. ΌὈιϊτ απίεπ ἆπον πο Υαμάίογος ε{Τε 

ποσε[[ο ε[; οοπ[αϊ αιῖεπι αεσγαπῃ α ΠΙΟΓΡΟ Ἱππρεταία, ἆε- ́  

[ογίο πιεᾷϊσο, αδοτο, (πι [οἶ]]σοί πποάίοας αθρτιπι α {τὶ- 

µρίάαε Ροία αΡ[ίποτο Ἰαδεί, ἵ απίεπι α Γεῦτο ρετυβς, αὉ 
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νος ἀναπείθηται πρὸς αὐτοῦ πίνειν. οὕτως ὃ εἰ καὶ λού- 
οµτ0 καὶ προσφέροιτο οἶνον καὶ τι τοιοῦτον ἕτερον, ὧν ὁ ἐα- 
τρὺς απαγορεύη μὴ ποιεῖν, αὐξήσει δηλονότυ τὸ νόσημα, 
πράττων ἃ φίλον ἐκείνῳ, προδώσει δὲ τὸν ἰατρὸν, ἃ μὴ 
βούλεταυ ποιῶν. ἐν πολλοῖς μὲν οὖν τῶν ἀντιγράφων }έ- 
γραπται ὁ ἰατρὸς ὑπηρέτης τῆς τέχνης, ἔν τίσι ὃ οὐ τῆς 

τέχνης, ἀλλὰ τῆς Φύσέεως γέγραπται. διαφέρει ὃ - οὐδὲν 
πρὸς τὴν ὕλην τοῦ λόγου διάνοιαν. 

3β. 
Τὼ περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον ἀλγήματα καὶ βάρη σὺν πυ- 

ρετοῖς καὶ ἄνευ πυρετῶν. 

Τοῦτο προγράµµατος ἔχει δύναμιν ἐπαγγελλομένου τοῦ 
“πποκράτους, πῇῃ τελευτῷν εἴωθε τὰ περὶ κεφαλὴν καὶ τρᾶ- 

χτλον ἀλγήματα καὶ βάρη καὶ ἄστινας ἔχει διαφορᾶς ἔπαγ- 

ἀρία φπο ραΐεί, Ἱπιρε]]ίαστ. Τί νετο Π εἰ Ἰανείαν εἴ ν]- 

πηπι α[Παπιαι αιἲ οιἱοημαπι απᾶ ασαί Ἰα]ασπιοςί θποά 
πετά ϊκί πιεάῖους, Ρτοίεοίο πιοτρωπι αμοίπτας ε{ί͵, { 4παε 

ἔ]]απι οΡ]εοίαπί ερετῖξ; πιεάῖεμπι Ὑετχο Ργοιίυτας, {ἱ 4παο 

ΠΟΝ ἀπιρεταῖ πιο]αίαχ. Ῥοχτο 1π πι] εχεπιρ]ατίριις 

[οτ]ρίμθ ε[ι ππεάῖοις ατῖς πη]ηϊφίετν ἵπ οπραθάαπι νγετο 

ΠΟΏ ατἰῖ πω]πΊ[ετ, [εὰᾷ παίμταε [ορ πιαπάαίαγ. ΝΙΙ1 

ίαπιεαπ αἆ ἰοίῖπδ οτα[ϊοπῖς Ππ[ε]Ισεπίίαπι ἀ1Πετί. 

ΙΠ. 
6αριῖῖς οετυϊεῖαφιιε ἀο]ογες εἰ οµπη ἀοἰοτίδιως δταυϊεαξες οι 

Πεὐγίδια εἰ εἶέγα Γεῦτες οδογίμτιέιγ 

Ἠϊο ἴεχίηθ ρταε[οτ]ριϊοπῖ νίπι Ἰαρεί, «παπι Ρτοβίεα- 

ιυχ Ἡϊρρουταίθρ αἲιο οαρῖθ οεγν]οΐδᾳιιε ἆο]οτες εἰ ρταν]- 

ἰαίεο Ππϊτί οοπ[αενετῖηί, «ιᾶδαιε Γογμαπίαν ἀῑΠετεηίες 

[ε[ο ἀείποερ Ῥτοπιμοϊἰβίμτυπις, 4ο Ῥγοίπᾶο ᾳυᾶε 4Ώ {ρίο 
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γελλομένου ἑξῆς ἐρεῖν. καὶ τοίνυν προσέχωµεν αὐτῷ τοῦτο 

ποιοῦντι διὰ τῶν εἰρημένων. 

ν}. 
Φρενιτικοῖσε μὲν σπασµοί. 

"Τ6υ]  «Σπασμοί, φησι, γίνονταν τοῖς φρενιτικοῖς, τῶν 

περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν τράχηλον ἄἀλγημάτων παραμενύν-- 

των καὶ βαρῶν. 

νξ’. 
᾿ . δὴ, 
ἀλλὰ καὶ ἰώδη ἐμέουσο καὶ ἔνιοι ταχυθάνατου τουτέων. 

᾿Εδείχθη δὲ ἡμῖν τὰ τοιαῦτα πάντα διαχωρήµατά τὲ 

καὶ ἐμέσματα, τῆς ξανθῆς χολῆς κατοπτωµένης γινόμενα, ' 

διὸ καὶ τούτοις ἐφεξῆς ἐρεῖ ὅτο ταχυθάνατου ἔνιου γίνον- 

ται, τουτέστιν, εὐθέως ἐπὶ τοῖς ἐμεθεῖσιν ἀποθνήσκουσιν, 

ὦς ἂν ἐν τοῖς κατὸ τὸν ἐγκέφαλόν τὸ καὶ τὰς μήνιγγας 

Ρτοπιποϊαπίας, αᾱ Ἱρ[ίαπι Ἠοο {αοἱεπίεπι ΒΠΙΠΙΠΙΠ ΟΟΠΝΟΕΙ- 

14Π1118. 

1Η. 

ΡΙιγειείοῖς φμίάεπι εοπυιµ[[ίοπες. 

Οοπνι][οπες, Ιποιήί, Ώαπί ρ]χοπ]οῖς ρετ[εσεταπ!]- 

Ρας οαρ1ῖ οο]]ῖαιε ἀο]οτῖρις εἰ ρτανΙίαΙρι», 

ΙΙΥ. 

ππο εἰῖαπι αεγιρβίπο[α υοππιπε, ελ ἱέσφιο ποππιὲῖ εεζεγῖ-, 

{εΥ. πίεγειιῖ. 

Α πορίθ αμίθιι ἀθιιοπβγαίαπι ε[ὶ ε]ασπιοάί ἀε]εο[ῖο- 

πο οἳ νοπήάοπθς α[[πία ανα Ῥϊ]αε ρτουτεαχτΙ, ΟΡ εαπι(α 

οαἩ[απΏ Ἰήδος ἀείποερς νογρῖς Ρτοπιποῖαί, ποππμ]]α οε]εν-- 

τἶπιο ἀπίθτίτα, Ίου ο[ βαἰίπι α γοπηῖα οπιοτὶ, οοπβΠοπία 

εκ Πάνα Ρίο {Π οσγευγὶ ππεπἰπβιπιαα τεσίοπΊρας ΡΗγεπί- 
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χωρίοις τῆς νο Μιλς συνισταµένης ἐπὶ τῇ δανδῆ χολῇ. 

θαυμαστὸν οὖν οὐδὲν ὑπερξηρανθέντων τῶν μορίων τούτων 

γίνεσθαι τοὺς σπασμούς. ἔνιου μὲν οὖν ἅμα τῷ σπασθῆ- 
ναί τε καὶ ἰώδη ἐμέσαυ παραχρημα ἀπεοθνῄσκουσεν Ἡ ἔντου 
δὲ διὼ ῥώμην δυνάμεως ἐπέξζήσαν ἡμέραν ἢἢ δύο τρεῖο ἔστιν 

ὕτε πέντε. 

γη. ' 

Ἐν καύσοισι δὲ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι πυρετοῖσιν, οἷσυ μὲν 
τραχήλου πόνος καὶ κροτάφων βάρος καὶ σκοτώδεα περὶ 

τὰς ὄψιας ἢ καὶ ὑποχονδρίου ἔύντασις, οὐ µετ  ὀδύνης 
ἐγγίγνηται, τουτέοισιν αἱμοθῥαγέευ διὰ ῥινός. 

, Δ ῦω { ” ο 

Είρηταί µοι κατὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ προγνωστικοὺ περὲ 

τῶν οὕτω γινοµένων αἱμοῤῥαγιῶν, ἐκείνην ἑξηγουμένω τὴν 

ῥῆσιν ἦς. ἡ αρχη, οἷσι δὲ καὶ ἐν τοιουτοτρόπῳ πυρετῷ 
κεφαλὴν ἀλγέουσιν ἀντὲ μὲν τοῦ ὀρφνῶδές τι πρὸ τών, οφ- 

- ’ ] α ῃ Ἀ Δ 

Φαλμῶν φαίνεσθαι αμβλυωγμος γίνεται Ί μαρμαρυγαὶ προ- 

Ἠάο,. ΠΝΙ βίας πγαπα ἀε[οσαιῖ Ἠὴς ρατῆρας οοπν]- 

Ποπες οδβοσϊτ, ἸἈΝοππα] απϊάεπι Ππια] αἴᾳπο ἴμπι πι 

οοπγυ]Π, ἔππα αεγισῖποία νοπιαετῖηί, αμαπιρτῖπααπα 1ητετειη!, 

ΠΟΠΗ γετο οὗ νΙτίαπι τοραχ ἀῑεπι ππαπα αιμί ἆμον αμϊ 

πες αιἲ Ππίετάμπι απἴπαιε {αρεγνίκεταΠε, 

ΗΥ. 

Ππ αγάεπεῖδις αμέεπα αἰίσφμε [ετίδιε, φμῖδις οετρὶεῖς φιμῖ- 

ἀεπι αἆε[ὲ ἀοἱοτ, ἔεπιρογμπα ϱγανίιας εἰ Τεπεῦταε οεμµίς 

οὔοτίαε αμ εῑἶαπι Πγροεμοπάτιϊ ππἰπίπιε οεμπι ἀοίογε 

εοπιεπείο [πρεγυεπῖε, Ες [απρμῖς Ῥεί παγες εγαπαρεῖ. 

Όπαε Ἱία παπι [αηπσα1π]ς εταρί]οποςδ, ἆο 15 1Π᾽ Ῥτο- 

Επο[Ποϊ εκρ]σαίῖοπε νειρα {εοῖπιας, Ύα απ {εχίμπη. ἡ]άπα 

Ιπτεγρτείατετωυς, οὔ]ας εχίαί εχοτάίαπ. Αί απἴρις Ρες 

Γερτεπι Ία)αδπιοᾶί οαραί ἀο]επιρμς Ῥτο πῖρεϊ  οι]αδάθα 
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φαίνονταν, ανιὶ μὲν τοῦ καρδιώσσειν ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ Ἴ 

ἐπὶ δεξιὼ ἡἢ ἐπ αριστερὰ ξυντείνεταί τι μήτε µετ ὀδύνης 

µήτε σὺν. φλεγμονῇ, αἷμα διὰ ῥινῶν ῥυῆναι τούτοισι προσ- 
δόκιµον αντὶ τοῦ ἐμέτου. καὶ ὅτι τελεώτερον ἐκεῖ περὶ 
τούτων ἔγραψεν, εἰ παραβάλλοις ἀλλήλαις τὰς ῥήσεις, ἔναρ-- 
γῶς µαθήση. τοσοῦτον οὖν µοι µόνον ἐνταῦθα προσθεῖναυ 

δεήσει διὼ τοὺς περὶ τὸν Καπίτωνα γράψαντας ἐν τῇ προ- 
κειµένη ῥήσει καὶ ὑποχονδρίου Σύντασις µετ ὀδύνης. οὐκ 
ὀρθῶς γὰρ ἀφεῖλον τὴν ἀπόφασιν, τὴν οὐ, διά τε τὸ ἀληδὲς 

αὐτὸ καὶ ὅτι κατὰ τὸ προγνωστικὸν Ίπποκράτους εἴρηται, 

ὅταν ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ ἐπὲ δεξια ἢ αριστερα συντείνεταί τι 

μήτε σὺν ὀδύνῃ μήτε σὺν φλεγμονῇ, αἷμα διὰ τῶν ῥινῶν ῥυῆναι 
τούτοις προσδόκιμὀν ἐστι. τῆς γὰρ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ῥο- 
πῆς τῶν χυμῶν σημεῖόν ἐστιν ἡ τοῦ ὑποχονδρίου σύντασις 
[οι] χωρὶς ὀδύν]ς γινοµένη. ὡς εἴ γε µετ ὀδύνης ᾖ, τῇ 
τῶν σπλάγχνων αἀκολουθεῖ φλεγμονῇ, ὅταν δὲ τῆς περὶ τὴν 
κἐφαλὴν θερμασίας ἑλκούσης ἄνω τὸ αἷμα καὶ τοῦ ἥπατος 

απὶο οευ]οθ νΙΠοπο οα]1σο αἀε[ απ νἱρταπίες ]ιιοῖς {ρ]ειι-- 

ἀοτες ομνετ[απίαν οἳ Ῥτο Ποπιαομῖ πποτία Ἠγρουβοπάγίο 

αἆ ἀοπχίτα ααί Ππῖβτα αυ]άάαπι πεφιε ο ἄο]οτε, πε(ε 

επι ἹπΠαπισιαοπθ οοπἰεπά]ίασ, 15 Ῥτο γοπῖΐα [αησαῖν 6 

πανίδας Παχιγμς οχρεοίαΓς. Οιοάφμε ρεγ/[εοίῖς 1]]ο ἆᾳ 

Ἱὶς Γοἱρ[ετίξ, { ἴεχίις 1Πίος [ο οοπιρατανετῖς, ἀῑάϊοεγς. 

Γαπίαπι Πίαᾳαε παῖμῖ Γο]απι Ἠοο Ίοσο αἀ]οϊεπάμπα εγΙῖ ΡΓο- 

Ρίει Οαρίίοπεσι αι ἵπ ΡΓ8ΕΓΕΠΙΗΙ ογαῖοπο Γοηρβε, ει 1ιγ- 
Ροελοπάγίϊ εοπἰεπείο «μπα ἀοΐογε. οι επῖπι χεοίο περα- 

{ἴοπεπι πονι Γαλ, ἵἴμπι οἨ ἀρίαπι νενιίαίεπι ἴαπι ᾳποά 

η Ρτορπο[ίοο αρ Ἡιρροσταίε ΡγοπιπἰΙαίαπα Πἱ5 απ απ. 1π 

Ἡγροο]οπάτίο ἀεχίγο απί ΠπΙ[πο απἰἀάαπι οοπἰεπά[ίατ, 

ηθ(πθ οσα ἀοἱοτα, πΘ(Ιθ ο1ΠΙ ΠμΠαπιπιαίίοπο, 5 [απρια]θ 

ο παχῖλιι Πακιγας εχρεοἰαπ(μς ε[. ΊΝαπι πας Ἠγροσμοτ-- 

ἀτῃ βπε ἀο]ογαε Πί οου(οπίίο, Ἱπιρείας µαππογάπι αἆ οαριί 

βρπαπι εΠ, Οιιοά { ουπι ἀο]οχε Πτ, νἱοεγαπι Ρ]]εριπο-- 

πθια {εααϊίασ, Όωιπι Υετο οαρδῖθ οα]οτο Γαχ[απι [απριί- 
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ὠθοῦντος ᾗ σύστασις γίγνηται, τὴν αἱμοῤῥαγίαν προσ- 
δέχεσθαι χρή. 

ἔστ. 

Οἶσι δὲ βάρεα μὲν ὅλης τῆς κεφαλῆς, καρδιωγμοὶ δὲ καὶ 
ἀσσωδεές εἰσιν, ἐπανεμέουσι χολώδεα καὶ φλεγματωδεα. 

“ ” ) / 3 - - 8 - 
Οτι τοῦτον τὸν λόγον ἓν τῷ προγνωστικῷ διά τῆςδε 

.. « / 3”ο/ Σχ - » ” 3 - ΔΝ ΄ 

της ῥήσεως ἐδίδαξεν, ὅστις ὃ ἄν ἐν πυρετῷ µη Όανατω- 

δει φησὶ κεφαλὴν αλγῇ ἢ καὶ ὀρφνώδές τι πρὸ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν γίνηται ἢ καρδιωγμὸς τουτέῳω προσγένηται, χολώδης 

ἔμετος παρέσται. ἢν δὲ καὶ ῥῖγος ἐκλάβη καὶ τὰ κάτω 
µέρη τοῦ ὑποχονδρίου ψυχρὰ ᾖ, ταχύτερο ὁ ἔμετος 
παρέσται. ἢν δὲ τι καὶ πίῃ καὶ φάγη ὑπὸ τοῦτον 
τὸν χρόνον, κάρτα ταχέως ἐμέεταν. τούτων δὲ οἶσιν ἂν ἄρ- 

ς ΄ - ΄ « , - .. -” 

ἔηται ὃ πόνος, τῇ πρώτη ἡμέρᾳ τεταρταῖου πιεξοῦνταυ μᾶλ- 
λο Ἂ ” 3 δὲ Ν « ὃ , 3 λλ ή « , 

ν 3 πἐεμπταῖοι, ἐς δὲ την ἑβδόμην απαλλάσσονται. οἳ μέν- 

του πλεῖστοι αὐτῶν ἄρχονταυ μὲν πονέεσθαι τἐταρταῖου, 
πιέξονται δὲ πεμπταῖου μάλιστα, απαλλάσσονται ὃ ἔνναταῖον 

πεπι ἰταλπεπίε εἰ Ίεοοτο ἀπιρε]εμῖο Παϊ οοπίεπο, [αηρηῖ- 

ηῖς ετηρ{ίῖο εχ[ρεοἰαπάἆα ε{ἰ, 

ΙΝΙ. 
Ομίδιις μπίνετ[ι εαρίεις βγανϊιαιες, [οηπαε]ὶ πποτ[ες, παιµ- 

/εαε ας [α[βίάία [ιν Ἱῖς δίίο[αε ας ρἰεμίο[αε υοπηϊ- 

εἶοπες οδοτίιπεμµΤ. 

Παπο οταίΙοπεπι ἵπ Ρτορποβίοο 16 νετρῖς ἀοοι: 

ααϊοππαιθ ρετ {εβρτεπι ποπ Ἰεί]α]επι οαραί ἀοιετε ἀῑκετϊ 

βυ{ εἰῖαπι Ῥτας οσοι] {επερτοίαπι απϊἀάαπι αρρατετε αι 

Ποπιαο]ῖ πήοτίας Ἠμῖο αοοε[ετία, ἩἘτ]ϊο[ας αἀθτιῖ νοπαῖίης, 

Οιοᾶ { τῖρος αἰαχεγῖῖ 4ο Ιπ{ετίογτες Πγρουβοπάγα ρατίες 

{γὶιριάαε εκ[ηιετιηί, οε]ετίῖοτ εἰαπιπαπα αἀετῖί νοπι(αδ, 9ἱ 

απίά αμἴεπα Γιβ Ίου ἔεππρας απ Ῥιρεσίί απί εΠίανετΙ!ί, οε- 

Ἱετγῖπιε νοππίυτιφ εΠ. ΟιὐήΡΗς εκ Ἠϊ5 Ῥείπιο ἀῑο ἆο]οτ 

εοερετΙῖ, 1 αωατίο ἀῑε ππαρῖ αὐαπι θπἰπίο Ρρτεπιαπίυς, 

αἳ Περίίπιο Πδεταπίατ, Οπίη 6οταπι Ρ]ατίπϊ Οἁαγίο απ- 

ἀεήι ἀῑε ἆο]ετε Ἱποῖριαπί, απϊπίο γεχο πιακίπιε νεκαπίας, 
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ἢ ἑνδεκαταῖοι. οἱ ὃ ἂν ἄρξωνται πέμµπταϊτου πονέεσθαι καὶ 
τὰ ἄλλα κατὰ λόγον αὐτοῖσι τῶν πρόσθεν γίγνηται, ἐς. τὴν 
τεσσαρεςκαιδεκάτην απαλλάσσονται. ᾖγίνεται δὲ ταῦτα τοῖσι 

μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσε γυναιξὶν ἐν τοῖς τριταίοις μάλιστα, 
τοῖσι δὲ γεωτέροισι γίνονται μὲν καὶ ἐν τούτοισι, μᾶλλον δὲ 

τοῖς συνεχεστέροισι πυρετοῖς καὶ τοῖσι γνησίοισι τριταίοισεν. 

αὕτη. περὶ τῶν αὐτῶν, ὧν νῦν διέρχεται (368) ῥῆσις ἐν 

τῷ  προγνωστικῷ /έγραπται καὶ αὐτὴν ἐξηγησάμεθα κατὰ 
τὸ γ τῶν εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἡμῖν γεγθαμµένων, ὧσε. 

οὐδὲν δει πάλιν περὶ τῶν αὐτῶν ἐνταῦθα λέγειν, ὁρῶντας 

ἀκριβέστερον ἐν τῷ προγνωστικῷ γεγραμμένον ὅλον τὸν λό- 

γον.. εἰ δέ τι περιστότερον ἓν πούτῳ τῷ. βιβλίῳ πρόσκει- 
ται, τοῦτο διὰ πῶν ἑξῆς ῥήσεων ἐξηγήσομαι, μὲμνημένων 
ἡμῶν ὅτι τὸ μὲν κυρίως ὀνομαξύμενον ἐξηγεῖσθαι κατα 
τὼς. ἀσαφεῖς γίνεται λέξεις" δη δὲ διὰ τὸ τῶν ἐξηγητῶν 

ἔθος καταχρώμενοι καὶ τὰς ἀντιλογίας τῶν ἀσαφῶς εἰρημέ- 
νων ἐξηγῆσεις ὀνομάξοµμεν, ὕπερ καὶ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν 

νεγίπι ΠΟΠΟ 6 απάεοῖπιο Πδεναπίαν,  ΟυΙ νετο ηπϊπίο αντε 

ἀοετα Ἱπεοῖριαπί εἰ 4παο οείετα ΡΓ6 ταίίοπε Ργιοτίριας 1ρίι5 

αοοϊάαηΕ, 1 αἆ ἀεοϊπιππι ααατίαπα ἀῑεπι πιογβιι ἀε[ιπεί. 

Ἠαεο απίεπι οροτίαπίας νυὶτῖ αι]άσεπι αο πιαΠεγίρις 1π 

{ετ{1αη18 Ρταε[εγί πι, πΙογῖβας γετο ἐπ 1 Ἠ]5 αιίάεπι 

αοοϊάαπε, Γεά πιαδῖς 1πΠ οοπΙπιαῖς Γεῦτίρας ἴππι 1π Τεσῖ- 

πηῖς {ετ[απῖ,. Ἠαεο οχ8{ίο 4ᾳ Ιῑσάοιι πβθ Ἠπο ΡγαΘΟὮΥ-- 

αἲξ, απ Ῥτορπο[Ισυ [οπῖρία ε[ι, 4ο ἀρ[απα. πο 1π ἱεγίῖο απεπι 

ἵπ ευπι [οπὔρβιαιθ οοπιπηεπίατίο ἀπ[ίεγρχεῖα 1 {πππας.  Οπᾶτο 

απ. ασοπταβας  οέυπι Ἠππο ΓΕΓΙΠΟΠΕΠΙ 1π. Ῥγοσποβίοο 

{οπιρίαπι υἱάεαπιᾶς, ἆο Ἰδάεπι ταχ[αΠῃ Ἠοο Ίος ἀῑσεχε 

Πο ορας ει. δί απῖά απίεπι ος ἵπ Πμτο εχοε]επίίης 

Ρτουιπηβαξ, 1 ΓεααεπίΡας ογαἰοπίβης οχρ]σαζαγας΄ Γαπαςς 

(εποή ίδιας ππεπ]οτῖα. ΠΟΡΙ5 οαοᾷ Ῥτορτίε γοοαία εκροβίο 

ἵπ οὐ[σατῖ Παί ἀἰοίιοηίριαδ. «απι νεγο εκ ἀπεγργείπι - 

οοη/μείιιάϊπε οδμβ[οφαῖα [εα οαιι[αγαπα ἀἰ[οερίαίίοπες. οἳ-- 

{οαχς ἀῑοίογιῖπα ρεν αδα[άπα εκρο/[{Ιοµς8 αρρε]]αιμας, ατιος 

εἰ πος5 ο {αοΐπιις νἰποεπίεπι οοἩ/{Γασίαάιπεπα . Γεαάσα. 
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ἐπόμενοι τῇ κρατούση συγηθείἰᾳ. . τὴν γὰρ λέξιν αὐτὴν οἕ- 
σαν σαφῆ καὶ μηδεμιᾶς ἐξηγήσεως δεοµένην προσφερόμενου 

τῷ ὑπ αὐτῆς δηλουμένω, σαφῶς τὰς αἰτίας ἐπιχειροῦμεν 

λέγειν. 

εδ. 
ς Ν , με] ͵ ὑ ' 

Ὡς τὸ πολὺ δὲ παιδίοισιν ἐν τοῖσι τοιούτοισιν οἳ σπα- 

σμοὶ μάλιστα. 

[02] Τὰ παιδία διὼ τὴν ἀσθένειάν τὲ ἅμα καὶ µα- ι ή | ως 
λακύτητα τοῦ νευρώδους γένους ἑτοιμότατα πρὸς τοὺς σπα- 
σμούς ἐστιν. 

νη. 
9 ” 3 Δ ε {υναιδὶ δὲ καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ὑστερέων πόνου. 

Καὶ τὰ προειρηµένα πάντα γίνεται ταῖς γυναιξῖν, ὡς 
καὶ τοῖς ἄθῥεσι, καθόσον ἄνθρωποί τέ εἶσι καὶ πάντα ἔχου- 

Πρίαπι Παππιθ ΟΥΑΙΙΟΠΕΠΙ, απαε ππαπ]{εβα ε[, πηη]]α Ἱπ- 

ἀῑσεί εχρ]οβίίοπε, Ῥτοί[εγεπίες οαιι[α5 ΘΟΥΙΠΙ ϱπαο αὐ 1ρία 

ΠσπαΠοαίϊοπο ἁἰ]αοϊάο Ρτοπιπ{ῖατο οομ{θπάΙπιΗς. 

ΙΝΠ. 

Ῥ]εγωππφμε φετο ρμετῖς Πΐτος α[Γεοτίδις εοπρμ[[ίοπες πια-- 

αἴπιε οδοτιμπΗμΓ. 

Ῥπετῖ Ρτορῖες πεγνοί[ι σεπετῖς ἴππι Ἱπῃτπαϊίαίοπα {πι 

ππο]]{ῖεπι αἆ οοπνΗ]ίοπες [απὲ Ρτοπαρίϊ[απι, 

ΕΥΠΙ. 

ΠΜιιεγίδες εαάεπα ειἰαπι εἰ αὖ µίεγο ἀοΐοτες οοπεἰπβιβ. 

Ριαρᾷ]οίῖ «ποᾳπε οπιπῖα Πιπί {επηϊπῖς, τα πιατίδας, 

απαίεπας [απὲ Ἰοπιπες, ἴάα]εδαπε ΟΠΙΠο Παρεπί Ρατίος 
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σε τοιαῦτα τοῖς ἄθῥεσι µόρια. καθόσον ὃ αὐταῖς ἐξαίρε-- 
τον ὑπάρχει µόριον ἡ μήτρα, κατὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐκείνων 
ἁλίσκεταυ νοσήµασε καὶ μάλισε ἐφ ὧν τῷ στοµάχῳ συµ- 
πάσχει. 

νθ’. 

Πρεσβυτέροισε δὲ καὶ ὕσοισιν ἤδη τὸ δερμὸν κρατέεται καὶ 
παραπληκτικὼ ἢ μανικὰ Ἠἢ στερήσιες ὀφθαλμών. 

ε ῤ σ ες 3 ιά , 5 3 

Ὁ λόγος ην αυτῷ περὶ τῶν βαρυνομένων τε ἅμα την 

κεφαλὴν καὶ καρδιωσσόντων καὶ ἀσσωμένων, οὓς ἐπανεμεῖν 
., , κ , η) , 3 ’ τ 
ἔφη χολώδη καὶ φλεγματωδη καὶ μάλιστα εἰ παιδία εἴεν, 

ἐν οἷς καὶ σπασμοὺς γίνεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς τελείοιςο. ἀλλὰ 
καὶ υναιξὶν ἔφη καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ ὑστερῶν πόνους συµ- 

3 -” ή ” 

βαΐνειν. ἐφεξῆς οὖν φησὶ τοῖς πρεσβυτέροις παραπληξίας τὰ 

γίνεσθαν καὶ μανίας καὶ στερήσεις ὀφθαλμῶν, προσέθηκε 
” 3 ] 8 3 

δὲ τῷ λόγῳ τὸ οἷσιν Ίδη τὸ θερμὸν κρατέεται, τὴν αὐτίαν 
. ωμά ”- 

ἐνδεικνύμενος δι ἣν ταῦτα γίνεται. παραπληγίας μὲν καλεῖ 

αιπαίες ντ. Ομαίεπαφ αμΐεπι 1ρῇ8 Ρτασοῖραα πε Ρατ8 

πίτας, εαϊεπιθ εἰ ρασίῖ Ἠη]ὴς οαρίαπίασ πιοτβίς εἰ πιᾶ- 
χίπιο Ίπ φπίριαβ ΠΟΠΙΔΟΜΟ οοη/{επ{1Ε. 

ΠΧ. 

Φδεπἰογῖδις νεγο εἰ εαἶογ εφιποϊέµχ, ραταρἰεμίαε αμ πιαπίαε 

απ οοιίογιπι οαεεϊἰαίε». 

Ώε οαρ1ῖ στανϊίαϊο Ππιι]ααε οαγάϊοβπιο εί {αΠίάϊο 

Ιαβογαπῖρας 1ρΠ εταί οτα[ῖο, 41ο9 ταἲε Ροῇεα Ῥϊ]]ο[ία εἰ 

ΡΙ(μ]ίο[α νΟΠΊΕΓΘ, 4ο ππαχίπιε β ριετὶ Πηΐ, απ]ρας αἱ οοπ-- 

νι][οπες απαδῖ παπι αλα οβογΙτῖ Ρτοπαποῖαξ, Δἴφᾳιε 

Ίαεο πιυ]1εγίραθ εἰ αὖ Πίετο ἀἆο]ογες αοοἰἀάετα. Αἱ ἀείποερε 

ΠβΥΥΑί Ρραταρ]εαία5, πιαπῖα εἵ οαθοϊίαίος [επίοχῖρις 6νε- 

πο, ΑάάῑάΙί απίεπι ογαΏοπῖ εἰ φμίδις ]απι εαἶογ ευϊπεῖ- 

εµτ, οαυ[απι Ύµα Ίαεο οροπεραπίας τεάάσεπς, ραγαρ]εσῖας 

απίάεπα νοσαί ραΓα]γ/ε εκ αρορ]εχῖα ἵπ ρατίεπι α(ΙΒΙΗ 



ΚάΙΓΑ4ΠΗΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ τΗΟΜΙΝΗ ΜΑ Β. 450 
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τὼς ἐξ ἀποπληξίας εἴς τε µόριον κατασκηπτούσας παραλύ- 
σεις, μανίας δὲ τὰς ἄνευ πυρετοῦ παραφροσύνας. εἴωθε 
δὲ ταῦτα γίνεσθαι τοῖς πρεσβυτέροις διὰ τὴν ασθένειαν τῆς 

φύσεως, ἀδυνατούσης ἐκκρῖναι δι ἐμέτων ἢ αἱμορῥαγίας τὸ 
περὶ τὴν κεφαλὴν ἠθροισμένον πλῆθος, ἐφ ᾧὦ καὶ στερή- 

σεις ὀφθαλμῶν ἐνίοτε γίγνονται κατασκήπτονιος τούτοις. 

ἕ. 
[05] ᾿Ἐν Θάσω πρὸ ἀρκτούρου ὀλίγον καὶ ἐπ᾽ ἀρατούρῳ 

ὥδατα πολλὰ ἐν βορέοισι μεγάλα, περὶ δὲ ἐσημερίην καὶ 
µέχρι πληϊάδος νότια ὕδατα σμικρὰ, ὀλίγα, χειμὼν βό- 
ρειος, αὐχμοὶ, Ψύχέα, πνεύματα, μὲγάλαι χιόνες. περὶ 
ὃ ἰσημερίην χειμῶνες µέγιστοι, ἔαρ βόρειον, αὐχμοὶ, 

ὕσματα ὀλίγα, ψύχεα. περὶ δὲ ἡλίου τροπας θερινὰς, 
ὕδατα ὀλίγα, μεγάλα ψύχεα µέχρι κυνός. μετὰ δὲ κύνα 
μέχρις ἀρκτούρου Θέρος Θερμὸν, καύματα μεγάλα καὶ 
οὐκ ἐκ τῆς προσαγωγῆς, αλλὰ συνεχέα καὶ βίαια. ὕδωρ 

ἀεευπιρεμίθ, ΠιβΠϊΙ88 γΥετο οἰίτα {εῦτεπι ἀε]τία. Αἲ Ίαεο 

Πετί εοπ[{αενεταπί {[επίοτίρας οὗ παίυταο Ιπιρεο]]]τ{αῖεια 

εο]]εοίαπι 1π οαρῖῖε Ρ]επ]ίπάϊπεπι ρετ τοπΗ(μ9 απί [απρηαῖ- 

ηῖς ογαρίῖοηΏες πεπευπ{ῖς 6ΧΟΕΓΠΕΤΕ, πάς εἴΙβΠι ΠΟΠΗΠΠ-- 

α παπι οομ]ογαπι οαεοϊίαίεθ ϱα ἵηπ 1ρίο8 ἀεουμιθεπίε ῥτοςε- 

ἀπηπῖ. 

ἐ Γιχ. 

Ιπ Τμα[ο ραμίο απιε αγεϊµγωπι ει [μῦ αγείµγο αφιαο «ὐ- 

Ῥίο[αε εἰ ππαβπαε ᾖῬεγ αφμιἰοπίο». Οἶτεα αεγιἰποειίμτι 

αμίεπι εἰ αἆ Ἰεγεί]ίας µσοµε αμ[ἰγίπαε ρἰμυίαε, Ῥατγυσε 

εἰ Ῥαμεαε, Ἠίεπις αφμµοπία, σφµαΐοτες, /πηίσοτα, υεπεῖ, 

ππαβπαε Ἠἶνες, «4ε οἶγοα αεφμἰποεείµπι εεπιρε[ίαιες ππαπῖ-- 

ππαει υεΥ αφμϊοπίμπι, αφµμαΐογες, ρἰμυῖαε παοάίεαεν ᾖ[τὶ- 

6οτα. «4ἆ [οἶ[ίείωπι αε[ίυμπι ἴπιότες ραμοῖ, πιαρπα 

αἆμσφμε εαπεπι ᾖγίβοτα. «4 οαπε νετο αἆ αγοεμΓΗπη 

µοφµε πε[ίας εαἰίάα, αε[ι πιαρπὶ φμῖ ποπ ραμίαιϊπι ἵπ-- 

εγε[εεδαπε, [εὰ επι εοπειιμὶ ἔµτα φε]εηιεπίες, ποιι ρίμε- 



460: . ΙΠΠΟΚΡαάΤΟΣΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΟΝ α,. 

Ίτά. Οἶασε. ΤΧ. {04-] -Εὰ, Βαβ. Ψ. (308) 
οὐκ. ἐγένετο, ἐτησίαυ ἐπέπνευσαν.. περὶ δὲ ἁρκτούρου 
ὕσματα νότια µέχρι ἐσημερίης ἦροςο. ἐν δὲ τῇ καταστᾶ- 

σευ ταύτῃ κατὰ Χειμώνα μὲν ἤρξαντο παραπληγίαυ καὶ 

πολλοῖσεν ἐγίγνοντο, καὶ τινες αὐτῶν ἐἔθνησκον διὰ ταχέων, 
καὶ γὰρ ἅλις τὸ νόσημα ἐπιδήμιον ἦν, τὰ ὃ ἄλλα διετέ- 

λεον ἄνοσου. 

Ἰμυχρὰ καὶ ξηρὰ κατάστασἰς ἐστιν αν διηγεῖται καί 
' 3 » στ -” , 

τι καὶ ἀνώμαλον ἔχουσα. κατὰ πάντ οὖν ταῦτα φθινοπωρῷ 
ὃν ἁ 3 ' -” 3, , 

παραπλησία οὖσα καὶ τὰ νοσήματα τοιαῦτα ἔσχεν, οἷα µά- 
- . 4 ’ 

λιστα πλεονάδειν εἴώθε φδινοπώρῳ. ὅτι μὲν οὖν ανώμαλος 
3 -- ν « Δ .) 3 ; 3 Δ 

ἐγένετο, δῆλον ἐκ τὠνδε. περὶ γαρ ἀρκτούυρου εἰσβολῆν, 

᾽μετὰ βορείων πνευμάτων, ὑετοὺς μεγάλους γενέσθαι φησὶν. 
” ῃ 4 Π υ 3 ’ - ” 

ἀκολουθῆσαυ δὲ τὸ φΏινόπωρον ὅλον ἐναντίον τῆδε τῇ κα- 

ταστάσευ, ἀντὶ μὲν βορείου νὀτιον γενόμενον, ἀντὶ δὲ ἐπομ-- 
έ/ , ” ’ ; ι Π » “" ) 

βρίου βραχέα ἔχον ὕδατα. παλιν δὲ τὸν χξιμῶνα βθρειὸν 

τὲ καὶ ξηρὸν εἶναι, εἶτα καὶ τὸ ἔαρ ὕλον ἄχρυ κυνὸς ἔπι- 

ζαι, [ρίτατιὲ Ἐτεβαε. Οἶτεα αγεϊµγµτα Ρρ]μυίαε αι[έγί- 
παε αἆ αεφμιποοεῖμπα 16φµε «ΕΤΗΜΠΙ. Ἠοο ἵπ [αμ [είεππε 

᾿ομιάεπι γαταρἰερίαε «εοερετιπὲ ππμ[ίοσφιιε ἔπναγεγιὲ, 

εοτµΤπΠµε ποπ ἀεγεμεπίε Ὀπιίετίεγιπιε (Πἱο επῖπα ΤΠΟΥ-- 

δι μπῖνεγ[πα ϱγα[]αδαιιτ), εεἴεΓµπι Ἰπογῦο υαεμὶ ἄερε- 

δαπε. 

Οεπι Παἴαπι εκρ]]σαί, 16 {η]σίᾶις εἰ [οοις ε[ὲ α]ααῖᾶ 

1π8εηια]ο Ῥγας {6 {6Γ6ΕΠΏ5. Όσιπι Ἱίαπε Ἠϊ5 1π οπιπῖρας 

απίππΙπο είζεί Ππι]ϊς, {αὶες οἴἴαπι ππΟΙΡος ΠαΡιξ ᾳπα]ος 
αμίππιπο πιαχίππο τεάπάατε οοπ/[αενεγαΠί. Ότο τίαφπε 

εἴῖαπι ε[[εί Ιπαεφια]ς, εκ Ἰς ιαπ] {ε[βαπι δ{[ι, Ίαπι οἶγοα 

Ετοϊυτί Ἱπργε[απι ῬΡ]ανία Ἰπβσηας΄ ου ααι]]οπ]ῖ5 ναηίϊς 

{μ1{Τε. ρτοπιηί]αί; ἀεϊπάο αἱ απἰαπΙπαπ ἐοίππι Ἠπῖο Παϊαϊ 

οοπίγατ]απα [εφιπίππα: Ῥτο αφπϊ]οπίο απαϊάεπι απ αΠα΄ 

οοπ]ρ][α εἰ ρτο Ρ]ηνίο[ο ραυσας αφιιᾷς Παριϊ[ο, αγίας 

εἱ Ἠϊεππεπι πια αηπἱ]οπίαπι {ππι βοοαπι εκΙιῄζε, ἀεῖπᾶς 
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Εᾷ. μασ, 1Χν [ολς] Εά. Ραῇ, Υ. (209.) 
τολῆς, . ὡστὲ πράφηλον μέν ἐστιν. ὁκακοήρ ἐπικρατῆσαυ ἐν τὴ 

καταστάσει τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ψυχρόν. .. ἐδείχθη δὲ καὶ ἀνώ- 

µαλα τὰ πρῶτα αὐτῆς µέχρι χειμῶνος, εἶτα μετὼ κύνα πά- 

Λιν ἐκ τῶν βορξίων. καὶ ψυχρῶν ἐξαίφνης γενέσθαι σησὲ 

καύµατα μεγάλα καὶ βύρεια καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ὕδατα 
νότια, ὃζλον οὖν ὅτε καὶ τὸ τέλος τῆς ὕλης καταστάσεως 

τὸ μετὰ κύνα σφοδρώς αἀνώμαλον ἐγένετο. ἐξηγεῖται τοι- 
)αροῦν ἐφεξῆς τὰ γενόµενα νοσήματα σαφώς ἅπαντα µηδε- 

ιιᾶς λέξεως. ἀσαφοῦς περιεχοµένης, ὅτι μὴ σπανίως. ἀλλ 

ἐπεὶ καὶ τὰς αἰτίας τῶν γενομένων νοσημάτων πρρεθέμεθα 

λέγειν, ἐκείνας δεήσι προστιθέναι ταῖς ῥήσεσιν αὐτοῦ, τὰς 

λέξεις δὲ αὐτας διὰ κεφαλαίων συντέµνειν, αἷς ἀκολουήσου- 

σιν οἱ προμεμνηµιένοι τῶν τὲ κατὰ τὸ πρώτον βιβλίον εἰρη- 
ιένων καὶ τῶν ἔμπροσθεν ἐν τοὐτῷ. παραπληγίας μὲν οὖν 
ἐν τῷ χειμῶνο γενέσθαι τῆς κεφαλῆς δηλονόει πληγείσης 

ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῷ. γενομένων ψυχρῶν πνευμάτων. καὶ µά- 
στα ὅτι τὸ φθινόπωρο» ὕλον νότιον ἸΣνόμένον ἀθέρμηνέ 

Γξ καὶ ἠραίωσεν αὐτὴν ἅμα τῷ πληρῶώσαυ. ἡ γάρ οὕτως 

εἳ νετ Τοίαπα αἆ οαηῖθ οτίπία δια, ΌΏπατο οοη[ίαί Ίος 

π Παία σαι δΙά πα μαι Πεουπη΄ [αἱῖ Γαρετα[α. Αι 4ς- 

πιοπβταίαπι εβ οἴῖαπι Ῥγ]πιοτάῖα 1ρβις Ἱπαεφια]ία αἆ Ἠ]ο- 

πθπ πιο Γα1[Πο; ἀθίμᾶς χασ[απι Ροβ εαειη οκ. απἱ]οΠ 118 

οἱ {πισια1ς αἲί ἀετερεπῖίε Ἱπασαος εἴ ααΠ]οπῖο8 ἄεβας εί 

Ὦ Ἰῖ οἰαπηήπι αθιας αι[χίπας ονοπ][α. ΄1ήᾳά6Ε' ἀδίτατ 

οΏις Παϊας Έποιι ἃ οαπο αἁπιόάμπι ἸΙήαεφπαίσπα {α1[6, 

ἵαᾳπε ΠΙΟΤΏοΦ ΟΠΊΠε5 ἁ]ιοῖάε εκρ]ὶσαϊ ογάϊῖπε 4πο οοη[ς- 

Ἰαα Γαπε, πα]]α ΄αππο οΡ/εῖτα ΠΕ, πΙΠ ταγο Ῥοβία ἀῑσιῖοιμε, 

πείεγιπα απ ΠΠοιάεπΕαη ΠΙΟΓΡΟΥΠΙΠΑ εαπ[ας εκρ]απατο 

πβιαίππις, 1]άς εἶαδ οΓαΙοπϊρᾶς, ΟΥάΤΙΟΠεΒ ρίαα ρετ 

απηπια οαρ]ία ἀἰνίάεπάαο ΓαπΕ, πιαε α[εφπεπίαχ ααῖ Ῥτίας 

ΠΠ Έπας 1Π Ῥτίπιο οοπηπιεπίαγΙο ἔππα ᾳπαθ 11 Ίοςςο ῥ86- 

Ἱοία [απίε πηθπιοτία ἰοποεμῖ,' : Ῥαταρ]εσίας Ιίαφιο Ἠεπιθ 

μη [ο αἲξ, Ῥετου[[ο. πΙπαῖσαπα α {1161415 νεπίῖδ,. απ0η. οχ- 

Ῥϊτανετιπίέ, οαρΊε αο πιαχίπιθ. ᾳιιοά απίαπιπας {οίας αιι-- 

Ἱπίωας. {αοΐις {ρ[απα {αμα σα]ε[οοΙΤαῖ: ια στ]ρα[[εί ἔμωι 

σΑΙΕΝΌΡδ ΤΟΠ ἉΙΙε 1, 
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Ἐά. Οµατί. ΤΧ. [03. 64.] Εά. Ρα, Υ. (368. 869.) 
προσδιακειµένη πλεῖστα πάσχει κατὼ τὸ φψυγχρῷ µβό- 
ρεια πνεύματα, οὗ μὴν ἄλλο γέ τι νόσημα τὸν χειμῶνα 
παρελύπει, διότι ξηρὸς ἦν. εἴρηται δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἄφο- 

ρισμοὺς τοὺς αὐχμοὺς τῶν ἐπομβρίων ὑγιεινοτέρους εἶναι. 

κατὰ μέντοι τὰς παραπληγίας απέθνησκον, αὐτοῦ τοῦ Ὅ{π- 

ποκράτους ἐεἰπόντος. καὶ γὰρ ἅλις τὸ νύσηµα ἐπιδήμιον ἦν 

ἐν ἴσῳ τῶν ξενιζόνίων, διὰ τὴν παρὰ τὸ σύνηθες γενομξ- 

γην παραπληγίαν. ἡ γάρ του συνήθως γινομένη κατασκή-- 
πτει μὲν εἰς µέρους παράλυσιν, οὐ μὴν ἀναιρεῖ γε τὺν 

ἄνθρωπον. αλλ ἡ κατὰ τὴν κος κατάστασιν ἐπι- 
δήβήσασα [61] παραπληγία θΘανατώδης ἦν, ἅτε κατεψυ- 
γμένης ἱκανῶς τῆς κεφαλῆς. 

, 

ξα. 

ΤΙρωὲ δὲ τοῦ ἧρος «Ἰρξαντο Καῦσοι καὶ διετέλεον ἄπ' 
Ξ ῃ ” 9 ᾿ , ιο η. π ο ὁ 

ἐσημερίης ἄχρε πρὸς τὸ Φέρος. ὅσοι (3609) μὲν οὖν ἤρος 

Επι] τερ]ενΙιΠεί. ϱαραί επῖπι Ια οα]ε[αοίαπι Ῥ]αγίπιππα 

ες νεπ!ῖ {Πσίάϊ6 αἱ αφαἱ]οπίῖ ραίίαχ, πο πιο αἱῆαβ 

ππογρας ἨΠεπποπα Ἰη{ε[ιαν1{, οαοά Ίσσα αΠει. Ὠἱείαπι εβ 

αιίεπι εί ἵπ αρ]ορίπηῖς Ποοϊίαίες Ππιργῖρας ε[[ε [α]αὈγ]ο-- 

χο. εταπι εκ ραταρ]ερῖῖ πιογ]εραπίαχ, ΡτοπαπΠαπίε 1ρ[ο 

Ἠϊρροοχαίθε. Εἰεηῖπι εἰ Ἰῖο πιογβας ππῖνεγβπι εριἀεπηῖαβ 

εταί, Ἱπαιάίοταπα ΙΠΠΗΕΙΟΣΙΠΙΠοΟ Π]ογε Ρτορίες ῥραταρ]ε- 

Είαπ, ααε Ῥγαείεν οοη{αεἰμάίπεπι ΄ ασ].  ἈΝαπι πας, 

οομ/[αεία ε[, ἀεουπιρίί ααἶάεπι ἵπ Ῥαγῖ ραταΙγβη, Πο 

ἵαπεπ {ο]1ί Ποππεπη. ΔΑί αμα Ἠοο ἵπ Παϊα ραταρ]ερία 

ξτα[αία εβ, Ιεία]ῖς εταί, τε[ρεταίο {[οἰ]εεί αἀπιοάιι 

οαρ1ΐ6, 

ΙΧΙ. 

Έεδγες αμῖεπι αγάεπίες απἲε νε εοερετιπὲ εἰ αὖ αεφιίπο- 

ειἷο αἆ αε[ίαιεπι µσφµε ρεγάμγαδαπε. (Θμἴεμπφμε αμίεπὶ 

υετε εἰ αε[ίαίε ἰιεμπίε ᾖαείπι αεργοίατε εοερεγιπὲ; 



ΚάΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ἑ. 103 
Γά. ματι. ΙΧ. [64.1] Γά. Ῥα[. Ῥ. (900.} 

καὶ Βέρεος ἀρχομένου αὐτίκα γοσεῖν ἠρξαντο, οἱ πλεῖ- 

στου διεσώζοντο, ὀλίγοι δέ τινες ἔθνησκον. 

4ἢλόν ἔστιν ὡς οὐκ αὐτῶν ἕκαστον τῶν αρξαμένων 
καὐσων πρωὶ τοῦ ἧρος ἄχρι θέρους ἐκταθῆναί φησιν, 
ἀλλὰ τὴν ἐπιδημίαν αὐτῶν τῆς γενέσεως ἐν ἅπαντι χρύνῳ 

συµιβαίνειν, ποτὲ μὲν ἄλλῳ δηλονότι χρόνῳ, ποτὲ δ ἄλλῳ 

τῶν . Θασίων ἁλισκομένων τῷ τοιοὐτῳ πυρετῷ. γέγραπται 
ὃ) οὐχ ὡσαύτως ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις ἡ ῥῆσις, ἀλλ 

ἔγωγε τὴν αἀρίστην γραφὴν εἱλόμην κατὰ μὲν τὴν ἑξῆς ῥῆ- 

σιν, ὅτι καὶ διὰ τοῦ Θέρους ὅλου παρέµενεν, ἡᾗ γένεσις τῶν 

καύσων δηλώσεις καὶ ὡς ἐν ἅπαντι μὲν καιρῷ τούτῳ µμέ- 

τριοι: καὶ οὐ θανατώδεις ἦσαν, ἐν ἀρχῆ δὲ τοῦ φθινοπωώ- 

ᾷου πολλοὶ τῶν ἁλισκομέγων αὐτοῖς ἀπώλοντο. τὸ μὲν οὖν 
ἄχρυ πολλοῦ τοὺς καύσους ἐπιεικεῖς 'Ύενέσθαι λόγον ἔχειν 
εἰκότως φαίνεται, μέτριοι γὰρ ἐγίνοντο, καθάπερ οἱ ἐν τῇ 

πρὸ ταύτης καταστάσει, καὶ οὐκ ἀκριβεῖς, ὡς ἂν οὐδ' ὑπὸ 

ς πι ες ευα[εγιηῖ, γαιοὶ ν Ἱ εογωτι Ρἰιγἰπαί [ο[ρίεει α[εγωπὲ, γραμοῖ νετο ποπ] 
τε εγἱεΓμὲ. 

Οουβαί Ἡϊρροεταίεπι ΠοΏ επυηαγο 1ρ[ας {εμγες αὐ-- 

ἀεπῖες α,αο απίε νετ εοερεγαπΕ, αἆ αε[ιαίεπαι Ἡδᾳιπε ΡΥο-- 

ἀπείας {μ1Τε, [εά ογίτις αρίανπα στα(αίαγίιΠι {οίο 6ο ἴεπι- 

Ροτε οοπΗβί[[α, Γ]α[ής Ἠηλαίταπι Ἠου {σΠΠΡΟΥΘ, πιπο 1]]ο 

ε]άδπιοςί {εῦγε οοΥτερί15. Αί Ἰαεο ογβ!ἰ1ο ΠΟΠ εοἆθεπι πποο 

Ἱπ. οπιήΊριις εχεπιρ]ατίρις Γοπιρία ε. ἘΈρο νετο εχ{[ίπια- 

νετῖπι ορίϊπιαπα. [ογιρίπταπα Γεοιπά απ ΓεηπϱΠΙΘΠ1. ΟΓαΙΙΟΠΟΠΙ, 

ᾳπαθ αποά ἴοία αε[ίαίο ρεγάπταχεε, Τερτζτη αγάεπ{1ΠΠ1 66- 

πεταίιο Πρπϊβοεί, ᾳαοάφμε Ίοἱο ϱο ἴεπίρογε πιοάεγαίας 6ὲ 

ποπ Ἰεία]ες ο[ζεπίς 1π' αι {αππιηϊΙ νεγο. Ρεπαῖρίο Ῥ]ογίαπε 

μῖδ οογγορΗ Ρεεεγαπί,  Ππαφας αιιοά ἀῑι πιοδεγαῖαε ας 

Ίεπες ε[ξεηί, ταίΙοπ1 οο/[οηίαπθιαπι ο[[α νιάαίτιγ; ογαπῖ ΟΠΙΙΠ 

πιεάΙοσγεΡ, φπεπιαάπιούμπα ᾳπαε 1ου 1π' ρταεαϊείο Παΐπ, πες 

ο Ὁ 
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θερμῆς ακριβώς καὶ ξηρᾶς καταστάσεως ἀποτελεσθέντες, 

οὔτε μὴν πάσαις ἐπισυμβάντες κράσεσιν, ἀλλὰ καὶ ταῖς τὸ 

χολῶδες ἠθροικέναι φθανούσαις. τὸ ὃ ὅλως γίνεσθαι καύ- 

σους τηνικαῦτα τὴν τῆς αἰτίας εὕρεσιν οὐκ ἔχει σαφῆ διὰ 

τὸ μηδ ὅλως μνημονεύεσθαυ τὸν "/πποκράτην τοῦ προηγη- 

σαµένου θέρους, ἀλλ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ φθινοπώρου τὴν 

ἀρχὴν τῆς ἐξηγήσεως ποιήσασθαι καὶ πολὺ χαλεπωτέραν, 

ὅτι πιθανὸν ἦν τὸ Φέρος. ἐκεῖνο τὴν κατὰ φύσιν ἑαυτοῦ 
φιλάξαι κρᾶσιν ἢ εἰ πάντως ἂν ἐξετράπετο κατά τι, διηγή-- 

σαιτ ὁ ᾿πποκράτης αὐτοῦ τὴν κατάστασιν. ἴσως οὖν 8ερ-- 
μότερον ἐγένετο καὶ οὐ πάνυ πολλῷ τοῦ κατὼ φύσιν ἐξηλ-- 
λαγμένον, ὅθεν οὐδὲ ἠξίωσεν αὐιὸ γράφειν ὡς δη παρὰ 

φύσιν ἔχον. αλλ ὕμως ἐπειδὴ καὶ τὸ Θέρος, εἰ κατὰ φύσιν 

ἔχον σιαἰή, τὸν πικρόχολον χυμὸν ἀνάγκη πλείονα γίνεσθαε, 
διὼ τοῦτο καὶ τότε πλείων ὦν οὕτως, οὐ μόνον τοῦ εἰωθό- 
τος, αλλ ἔτι καὶ μᾶλλον ἐν ἐκείνῳ τῷ θΘέρευ γιγνύμενος, 
ὑπὸ τοῦ μετὰ ταῦτα «ἐπιγενομένου κρύους ἔνδον ἐφυλάχδη 
μὴ διαπνευσθεὶς μηδὲ διαφορηθεῖς, ἐπὶ πλεῖον . ὃ 

« 

εχηπή[ίαο, πἳ οΎπαο πε(αο αὓ εκηπϊβίο ἴαππ οαμάο ἔππα 

Ποσο Παΐα Ργόσγθαΐαε, πεαῖπε εἰῖαπι ἴεπιρεγαπιεηπίϊ οπωπ]- 

Ρις οῬοχίαε Γαπί, Γεά Ἰ5 ααὶ ῥρτίπιαπα Ῥά]επα αοεγνα[[ομί. 

Οποἆ απίοπι ἴάπο [εργες αγἀεπίες Ρτονίας εκίατεπε οα[ας 

Ἰηνεμί]ο Γ4οἱ15 ποπ ε[, αιοά Ηϊρροοταίες ργαεοεάεπίεια 

αα[ίαίοπι Ῥ]απθ ΠΟΠ πιεπιοτανετ]ξ, Γεὰ εκρ]απα[οπῖ5 ΕΧΟΧ-- 

ἁἵσπι αἲ απίαπιηϊ Ργιποῖρίο Γοσενῖΐ, Ἰάᾳπε Ίοησε ἀῑββείμας, 

ᾳποά ῬχγοραΡρί]ε {ΠΠ{ αο[αίεπι Ί]]απι Γααπι παϊατα]α ἴεπιρετα- 

ΠιεΜίαη [ετναί[ζε; μα { Ρτοσ[ας 1π αποάαπι ἀε[οϊνιεξ, 

ἔρῃας Παἰαπι ΠΗἱρροογαϊος εκρ]οβ[Γεί. Έπσο οα]ϊάϊου {οτ- 

ἴα[μ ΓΗ1Ε, παρε αἀπιοάππι α παϊατα [αα Ρογπηπίαία, απάθ 

πε(μο Ί]]απι [οπ1βετε νο]αετῖί, ἵαπιασπι απ Ῥταείες Ἱᾶ- 

ατα. Παρογοί, Οπία νετο αεβαίο οἰϊαπι[π Γεοππάαπι πα- 

ἔαχαια οχΙ[ετΙί, αἰίαππει Ἠππιογεπι Ῥ]]ο[απι οορῖοΠοτεπι 

εγθαχῖ πεοείε  α[,'' ρτορίοτεά ἴππο εἴῖαπι Ἱϊο οορίοβος | 

ογεαίι5 ποπ ἰαπίαπα [ομίος νεγαιπ αἴἶαίι Ίοηβε αποίίος 

Ρε; 1]απι αε[αίεπι. εγαᾶ1ίς α {π]ροτα Ρρο[ίεα [αουεάεηίε Ἱπ-- 
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ἐμφωλέυσας τῷ χρόνω καὶ διασαπεὶ τοὺς καύσους 

{/νέγκεν. 

ἔβ, 
"δη δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ τῶν ὑσμάτων γινοµένων Όανα- 

τωδεες ἦσαν καὶ πλείους ἀπωλλοντο. 

[ουσ] ᾽«{ναμνησθώιεν ὡς κατῶ τὸ τέλος τῆς ὅλης διη- 

γήσεως, Ὦν ἐποιήσατο περὶ τῆς καταστάσεως, ἔγραφεν, ὕδατα 

νότια µέχρι ἰσημερίης Προς. εἰρήκει δὲ καὶ περὶ τοῦ μετὰ 
χυνὸς ἐπιτολὴν χρόνου μέχρις ἀρκτούρου κατὰ λέξιν οὕτως, 

Φέρος Θερμὸν, καύματα μεγάλα καὶ οὐκ ἐκ προσαγωγῆς, 

ἀλλὼ συνεχέα καὶ βίαια, ὕδωρ οὐκ ἐγένετο. πρόδηλον οὖν 

ὅτι χολοποιὸς 4 τοιαύτη κατάστασις ἐγένετο, ὡὧστ᾽ εἰκό- 

τως Ἅὑδάτων νοτίων διαδεξαµένων αὐτὴν οἳ καῦσου 
πλείους τὲ καὶ Θανατώδεις ἐγέγνοντο, τοῦ χότου πεφυκύτος 

διαλύειν τε τὰ σώματα καὶ χεῖν τοὺς χυμοὺς καὶ μέντοι 
μαὶ σήπειν ἅμα, ὕταν ἅμα πλείοσιν ὑστοῖς γένηταυ, 

ἴα5 σοἩ/[εγναίας, πεαε Ῥεγ[ρίταίας, πε(αο ἀπίοα[Πας, [εά 

Φαί]ας οοσι]ίαίαςδ εί ραϊγε[αοίας {εργο ατἀεπίθς αἰἰμ]ί. 

ΓιΧχ1. 

ὕαπα αιίιμπιπο ει οδοτεὶς ἱπιῤγίδιι [εία[ες εγαιιὲ Ρίμτευφμε 

ρετίόαπε. ' 

Ίπ πιεηίοπι τενοσεππα5 ααοά ἵπ Ίπεο [οηρί ἴοιῖμς 

οταϊ1οπ15, 01811 49 Ίου ΓΠαίτ Γεοῖῖ: αφιαο αι[ἰγίπαε αἆ αε- 

αιἰποειίμηι ΨεΓπτα Ἠσφιο. ΙχΙῖ αὐίεπι 4ο Ί6ιπρογε ροβὶ 

σαπ15 ογίπι αἆ ατοίαγπα δυο 5 νανρῖς: αε[ίας οαἰιάα, 

αε[ίως ΠπαΡπὶ αμ πο ραμ[αιῖπι ἰπογε[οεδαπε, [εά επ ο01ι-- 

εἰπμῖ (μπα φε]επιεπῖες, ποι Ῥίμεδαι, Ἠϊπο Ηηαεί Ἰπα]αςπιοςί 

Βαἴαπι Ῥ1]15 Ρτουτοαίογεπι {Η18. Όπατε α απ Πίο αἄρπαο 

αα[Ίπαε [αοσεάετεΏῖ, Ίατο {εργο αγἀεπίες {ππι οορ]οίαθ 

{μπι ]εία]ες οροτ]εραπίατ. Αα Πηαἰάεπι εοτροχα ἁ1[οι-- 

νετε οομ/{ιον]έ, Ἠάπιογες ΜΙµάετε αἵ ργαείετοα Πωια] Ρραΐχο- 

ασοχε, αὈί οσπι εῬογιοτῖρας ρἱαν1ῖ οκιΙίογ]{, 
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, 

νΥ. 
γ ή - 1ν δὲ τῶν καύὐσων. τ παθήματα οἷσι μὲν καλῶς καὶ 

δωψιλέως διὰ ῥινῶν ἡμοθῥάγησαν καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα απμιλέως ῥινῶν Ἰμορῥαγησαν τ μ 

σωδεσθαι, καὶ οὐδένα οἶδα εἰ καλώς αἱμοθῥαγήσειεν ἐν τῇ 
καταστάσει ταύτῃ ἀποθανύντα. ἐν Φιλίσκῳ γὰρ καὶ 
5 Π 

παμίνοντι καὶ «Σιλήνῳ, τεταρταίω καὶ πεµπταίῳ, σµι- 
Δ ὃς ἃ « -- .” . Ι , 

πρὸν ατιὸ ῥινῶν ἔσταξε καὶ απεθανον. 

λαὶ ἄλλως μὲν ἴδιόν ἐσειὶ καύσων πυρετῶν αἱμοῤῥα- 

γίαιο ταῖς ἐκ ῥινῶν ὡς τὰ πολλὰ κρίνεσθαι καὶ τότε πλεί- 

οὓς αἱμορῥῆσαί φησι. καὶ µέντου καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γε- 

γραμμένα πάντα τῶν κατὰ µέρος γεγραμμένων ἑκάστοισιν 

ἓν έχει τοῦτο κεφάλαιον. ὕσοις μὲν αἱμοθῥαγίαυ τελέως ἐγί- 

νοντο, σωθῆναι τούτους, οἷς ὃ ἐλλιπῶς ἢ ουὐδ ὅλως ἦν στᾶ- 

ξις αἵματος ἐκ ῥινῶν, µύνους διαφθαρῆναι τούτους. ἐν ἄλ- 

ΕΧΠΙ. 

Ἠαε νεγο α[}εοίοπες Γεῦγίδις αγἀάεπειδις οδογίεδαπέντ, 

Οωΐδις ο μίάεπι Τεεῖε ας ἰατρε Γαμιριῖς Ρεγ παγες εγμρῖε, 

τἱ ῥτορίεγεα πιαπῖπιε [ετυατὶ Γωτὲν πιζίμτπφιιε πιουὶ, [ῖ 

ἀεεεπίεγ [απριμῖς ρτο]μαί[]ει, Ίος ἵπ [αιµ πιογεκµπι 

με. 1π ΕΒΙΙιο [φμίάεπι ει Εραπιίποπιε εἲ ὠτ{ειιο 

οµαγιο εἰ φμίπιο ἀἰε ῥαµομπα ο πατίδιμς [ἱανίε [ατπριῖ- 

πες εἰ οδίεγιωιῖ. 

Λο πιαχῖπηε η ι]ἆοπι {εὈγίιπα ατά ση Παπι Ῥγορτίαπα ε[, ϱα5 

ΡΙοτιιπ]α!1ε ῥρεσ [αμσαἰχι]5 ο πατίριςδ εγαρί]οπε5 ἹπάΙσαγ], αἴᾳαθ 

ίμπο Ῥ]ηπίριας [αηριίηοπι εγαρ][]ο Ρτοηαπαί, Ῥταείεγεα 

ᾳ1αθ ἀείποερθ αἩ «ο [οπρία [απί οππῖα, ΘΟΥΙΙΠΙ Ύ(,αθ 

Πρι]]αιῖπι απ]οπῖφαε αζ[οπραπίας, ππαπι απο ΓαΠΙΠΕΠι 

οομ[εααμπίατ. Οσίρας απἶάεπι [αηραϊπῖς Ῥτοβανία Ρετίε- 

οἷε ομοτία ΓαΠῖ, ϱο6 [αἱνοῦ εναβί[ε; αιπ]ριδ Υετο ἨΟΠ 

Ριεπα [απραϊπῖ ο παν]ῦις ΓΗαἰίο {1ΐ, «ος [ο]ο ρετή[ε, 
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λοις δέ :τισι φυσικών ἄλλων ἐκκρίσεων Πτου διὼ γαστρὸς ἡ 

ὃν οὔρων γενοµένων σωθῆναι. 

κ. ϱ/ ξό. : 
Οἳ μὲν οὖν πλεῖστου τῶν νοσούντων περὶ κρίσιν ἐθῥίγουν 

Ας 
καὶ μάλιστα οἷσι μὴ αἱμοθῥαγίαι, ἐπερῥίγουν δ' οἱ αὐτοὶ 

καὶ ἐξίδρουν. 

Ἐν τοῖς περὶ ῥίγους λόγοις ἐδείχθη διὰ τὸν πικρὀχο- 
λον ὁρμῆν ἔχοντα φέρεσδαι διὰ τῶν αἰσθητικῶν καὶ σαρ- 
κωδῶν σωμάτων ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν ἔπεσθαυ τὸ ῥίγος. ἐδείχ- 
6η δὲ ὅτι καὶ τῇ κινήσει ταύτῃ κατὰ λόγον ἐσιὶν ἄκολου- 

θεῖν ἱδρώτας, ἐνίοτὲε δὲ καὶ χολωδεις ἐμέτους καὶ διαχω- 

ρήσεις. 

ξε’. 

[66] ᾿"Ἔστι ὃ' οἷσιν ἵκτεροι ἑκταίοισιν, ἀλλὰ τούτοισιν ἡ 
κατὰ κύὐστιν κάθαρσις ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα ὠφέλησεν 

αἶπ]ς ἀεπίαιιο αἷίας πα[ίαγα]ος εχοτείῖοπες αμί Ῥες νεΠΙΓοπι 

αιῖ Ρεν υτῖηας [αοίας [α]αίεπα αἰα]]/Το. 

: ΓΙ ΧΙΥ. 

“ε αερτοξαπῖμτη Ρ]ετίφμε οἶτεα οτί υἱρεδανὲ απο πιααϊῖππε 

ομίδις [αηρβμίὶς ποπ εγωπαρεδαι, Ίάεπι ἴαπει [μρεγτὶ- 

βµεγιὲ εἲ επ[μάαγιιε. 

Ίπ Ἰρτῖς ἆε τῖσοτε ἀεπιοπ[ιπίαπι ε[ οὗ αππαταΠ, 

απαο οὔπι Ἱπρεία οἴείατ, Ῥΐ]επι Ύπαε Ρεν [εηβΡρί]τα εἰ οαχ- 

ποία ϱΟΙροΤα αἆ εχοτείῖοπεπα {εγίΙΤ, ΤΙΟΓΕΠΙ οοη/[εφιι]. 

Ώεε]αγαίαπι ε[ὶ εἰῖαπι Ἠπῖο πιοξαῖ γαίΙοπε Γ[αάογες οοπη{αγί 

ηίετάμπα γετο εἰ Ῥ]]οίας νοπιῖοπεθ εἰ αἰνί ἀε]εοίίοπες. 

ΙΧΥ. 

Οἱδιωάαυι [εχίο ἄῑε τερίως πποτδιως αεεῖαίε, νετιπι Ἱῖς 

μεν νε[ιεαπι γιγβαιῖο αμὲ αἶυμς ρεγιµγδαϊα ρτο[μῖν αι 



169 1ΣΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΙΣ ΕΠΙ {ΠΗΠΜΙΩΊΝ 4 

Εὰ. Οµαςί. ἓ. [ο] ου. Ῥαῇ, Υ. «(560.) 
ϱ) δαψιλὴς αἱμορῥαγίη οἷον ᾿Πρακλείδης, ὃς κατέκειτο ταρὰ 
᾿4ριστοκλείδη, παίτου τοίτῳ καὶ ἐκ. ῥινῶν ' ἡμοθῥάγησε 

καὶ ϱ κοιλία ἐπεταράχθη καὶ τὰ κατὰ κύστιν ἐκαθήρατο, 

ἐκρίθη δὲ εἰκοσταῖος, οὐχ οἵαν ὁ Φαναγορέων οἰκέτης, ᾧ 

οὐδὲν τούτων ἐγένετο, ἀπεέθανεν. 
κ) 

Οἵς οὖκ ἠδυνήθη τὴν χολὴν ἡ φύσις ἐκκρῖναι, τούτοις 

ἀθροισθεῖσα κατὰ τὸ δέρµα τοὺς ἰκτέρους εἰργάσατο. 
μοχθηρὸν δὲ τὸ πρὸ τῆς ἑβδόμης αὐτοὺς γενέσθαι, καθύ- 

τι κὠν τοῖς ἀφοριομοῖς εἴρηται. καὶ τούιων ὃ αὐτῶν ἐκεῖ- 
νου μόνου ἐσωθησαν, οἷς ἂν ἡ αύσίς Ἠἠδυνήθη δι ἑτέρου 

τρόπου τὴν περιουσίαν ἐκκρῖναι. τριῶν δὲ τούτων ἔμνη- 
µόνευσεν, ἐκκρίσεων οὔρων, γαστρὸς ἑκταράξεως καὶ αἵμορ 

ῥαγίας. ἐνίοις δὲ καὶ ταῦτα πάντα Ἰένεσθαί. φήσιν, ὥσπερ 
τῷ "Πραμλείδη, καὶ κριθῆναυ τοῦτον Σἰκοσταῖον. 

ὤώθθ--ικ-------- 

ἳ 
ατα ὁ παγίις [απριπὶς ογυμεῖο, ιὲ {εγαε]ίᾶαε αριμᾶ 

-άτί[οε[ιάεπι ἀεειππδεπεὶ οοπἰϊποῖι. «4ἱ Πιμῖο εἲ εα Ἰα- 

τιὂµς ρτο[μαῖε [απριῖς εἰ αἴνιο ρετιµτδαϊα Γωῖϊ ει μεγ 

νε[ιεαῖι ριωφαιις εἰ. Γἰφδειπο αμίετῃ ἀἰε ἀῑιάίοαεις 

ε[ῖ, πο μὲ ΤῬ]ιαπαβογεοπ [ετριμς, εί Ὕμμπα ἰρ[ι πι]εῖ 

ποτμπι οδιίρι[]ει, ρετῖῖε. 

Οµαἶρας ποπ Ρος παϊίπτα Ῥ]]επι ΕΧΟΕΥΠΕΤΟ, Η]5 εα 

η οπἰο αοεγναία 1οἱοχοδ οχοϊἰανιϊ. Βοεγπϊοϊο[απαι απίεπι 14 

εταί απία Γερίίπιαιαι ἆῑοπι 1ρ[ος ορογϊνῖ, Ρρτουίξ οἔ]απι ἵπ 

αρ]ιοτϊδηιῖς οπΗποἰαίαπα ο{ι. Αίηπο εκ 5 1ρῇ5 1111 [οι 

{αἰνί ενα[οτιηέ, απ άρα παϊπτα Ῥοϊπ]ξ αἰῑο πιοάο ἨάπιοτΗπα 

τοπ απ {]αΠα ΕΧΟΕΓΠΘΕΥΟ. ος αιίοπι {τος ΠΙοᾷοΒ ΟΟΠΙΠΠΕ-- 

ΠΙΟΥαΝΙΕ, ΙΙΥΙΠΑΥΙΠΙ ΘΧΟΙΕΙΙΟΠΘ5, νοπϊτϊς οχἰητραίῖοπες οεἳ 

[αησ]πῖς οεγπρίΙοπςδ,. Νοπηι]]ῖ αμίοπι εἱ Ίαπεο οπιπῖα 

ονεπ]([ε Ρτοπαποῖαί, απεπιαάπιοᾷππι Ηετασ]άααε, απὶ νῖδε- 

Ππιο ἀἱο Ἰαάϊσαίις ε{. 
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νου ἔστ. ι 

Αἱμοθῥαγίαι δὲ τοῖσε πλείστοισι, μάλιστα δὲ τοῖσι µειρακί- 
οισι καὶ ἀκμάξουσι καὶ ἔθνησκον πλεῖστου τούτων. οἷσι 

τυμὴ αἱμοθῥάγει. πρεσβυτέροισν δὲ ἐφ ἐκτέρους 1 κοιλίαυ 
η Ἂ ’ κά , .. Ν 

ταραχωδεες 3 δυσεντεριωδεες, οἷον «ΠΒίωνι τῷ παρὰ -Σι- 

λήνῳ. κατακειµένῳ. . ἐπεδήμησαν (3270). δὲ καὶ ὃδυσεντε- 

ρίαι κατὰ Θέρος καί τισι διανοσησάντων, οἷσι καὶ αἱμιοθ- 
ς ’ 3 ’ 3 .ο 3 ; -- ” 

ῥαγίαι ἐγένοντο, ἐς δυσεντεριώδεα ἐτελεύτησαν, οἷον τῷ 
9 , ” ; - ς -ς 

Ἔράτωνος τῷ παιδὶ καὶ ζύλῳ, πολλῆς αἱμορῥαγίης γένυ-- 

Ἱ µένης ἐς δυσεντεριώδεα κατάστασιν περιεγένοντο. 

᾿Πειρακίοισι μὲν ὅτι κατὼ λόγον ἡμοβῥάγει πρόδηλον, 
ἐφεξης ὃ αὐτῶν καὶ τοῖς ἀκμαάδουσυ. τοῖς δὲ τούτων πρεσ- 

βυτέροις ασθενεστέρας τὲ τῆς δυνάμεως οὔσης, καὶ τῆς ἐμ- 

φύτου ο ο. ἑλάττονος εἰς ἰμτέρους μᾶλλον ἡᾗ ἀπόθε- 

σις ' ἐγένετο τῆς πλεοναξούσης χολῆς. ἐγένετο ὃ ἐνίοις καὶ 

διὼ γαστρὸς ἔκκρισις ταραχώδης 3 δυσεντεριώδης, οἷς ἐν- 

τ ΤΙ ΧΤΙΠ. 

Ππεππογγ]αρίαε ρἰεγίσφιιε οδογίαε [έν πιασίπε νετο α.ο- 

Ιε[εεπεῖδιις εἰ αεϊαιε υἰδεπείδιμς» εογµππφµε γρἰιγίτπι ἵι- 

τεγίεγωε φμίδες [απβιῖς ποπ εγερὶες Γεπίοτίόιις νετο αἆ 

ἰείετος γε; αεβτοιαπείμτι ᾖεΓεδαπεµτ, αμε αἶυὶ εμγδαίαε 

ἵταμε ἆγ[ειιετίαρ [μευεάεδαπεν µε «Ἠίοηί αριά ο ἴ[ειεπα 

ἀεεμππδεπεῖ εοπερἠ..  1Ι)Υ/{επεεγίαε φµοφιε μεν αε[ἔαεετα 

ἴπ υμίρις οτα[]αίαε [ῖ; φιμιθσάαπι εἰἶαπα αεσγοξαμεῖ- 

δως, ομῖδις Πιαεπιογγπαρίας οδογιεδαπέμχ, ἵπ ἀγ/επέεγίατα 

ἵρ[ατωπα αι ἱγαπ[ίις, μι Ἐγατοπὶς Ῥμεγο εἰ /Ηγίο, 

ομί εορίο[α [απρμϊπίς εγριίοπε οδοτία, πι ἀγ[επεεγίοατ 

α[ εοιίοπεπα ἀείαρ[ι /ο/ρίτες ευα[εγιπ. 

Αάο]ο[οεπ[ίρας εκ γαίΊοπο [αΏσιϊπεπι ο παγΙ]ρας ετΗπι-- 

Ῥετε, Ῥο[ὶ Ίας νετο αοἰαίο Ποτεπββας Ἠαιιάο οοπ[αϊ, Ηῖς 

νογο [επίογῖρι5 {Πίπυ Ὄτας ΙπιροσϊΠ1οτ1βας νιτίρας ἵππα Ἱπι-- 

πηϊηπίο παϊϊνο «α]οτο, 11 τεβίππα πιο ραπ τεζαπάαπ[ᾶς Ρἰ- 

Ἡ5 πιασι Πι ἀοεοπδιίας. Εἰεραί αὐἴεια εἴ ποππ]]] Ρος 

Ὑοπίγεπι εχοτα!ῖο ἐατρα]επίαν αιί ἁγίεπίοτίσα, απ]Ριι5 αἰνί 
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Γὰ. Οµαγῖ. Ιρ «ν [66. ϱ7.] Τά. Ῥαμ, γ. (270.}) 
τεῖ θεν ἔρδευσε τὸ περιττὺν τῆς κοιλίας. ἐκ τούτων οὖν 

τῶν προειρηµένων καὶ μέντοι καὶ τῶν ἑξῆς εἰρησομένων 
οὐκ ἄδηλον ἔσταυ σοι τὰς ἐν τοῖς καύσοις αἱμοθῥαγίας γί- 

νεσθαι διὼ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἕανθὴν χολὴν, ἥτις μέμιγμένή 
τῷ αἵματι, διακαίουσά τε τοῦτο καὶ σὺν [67] αὐτῷ πολ- 

λὴν Θερμασίαν ἀναφέρουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, ὕταν ῥήξῃ 
τὰς ἐν τῇ ῥινὶ φλέβας, αἱμοθῥαγίας ἐργάδεταν.͵ 

δδ 
ΤΙολὺς μὲν οὖν καὶ μάλιστα ὁ χυμὸς οὗτος ἐπεπόλασεν. 

ἐπεὶ καὶ οἷσι περὶ κρίσιν οὐχ ἡμοθῥάγησεν, ἀλλὼ παρὰ 

τὰ τα ἐπαναστάντα ἠφανίσθη. τούτων δὲ ἀφανισθέν- 

ὕπων παρὰ τὸν κενεὠνα βάρος τὸν ἀριστερὸν καὶ εἰς 
ἄκρον ἐσχίον. ἀλγημάτων δὲ μετὰ κρίσιν γενομένων καὶ 

οὔρων λεπτῶν . διεξιόντων αἱμοθῥαγέειν σμικρὰ ἤρξαντο. 
περὶ δὲ τετάρτην καὶ εἰκοστὴν ἐγίνοντο εἰς αἱμοθῥαγίαν 

ἀποστάσεως 4ντιφώντι τῷ Ἀριτοβούλου, ἀπεπαύσατο καὶ 
ἐκρίθὴ τελέως περὶ τὲσσαρακοστήν. 

οχογεπιεπίππι ἀεβικ], Ἐν 15 Πίαατα παπι ργαεζ]οί1 ἔππα 

Ρο[ίεα ἀῑοεπάῖ ΠΡρί οἨ[οσπια Ποια. Γαοί [απσι]ηῖς ετι- 

Ρίΐοπες 1π ατᾳεπ[ῖρας Γεμνίρας Πεν οἨ νἰποεηίει Παναπα 

Ῥι]επι, απαε εἰ [απσαϊπὶ οοπιπαϊχκία οἱ 1ρίαπι ἀειτεπς εἲ 

οσα 1Ρ[ο οκ πιπ]ίο οα]οχο Γαγ[αΠ1 αἆ οαριί ογεοία, (1181 

νεπας 1 πατίραθ ταρεχῖὲ, [απρυ]ηπῖ Ρατ εΓΙρίΟΠΘΡ, 

ΙΧΥΗΠ. 

Γίαφμε οορίοΓι: ας ΤΠαΔίπιε Πϊῖο ἹιμπιοΥ Υεάιωιάαριε, Εεσηίηι 

μἱζμκάαπαι ἱπαρειάεπίε ετίῇ [απρβμίς ε πατίιῦµς πο Ῥγο-- 

ᾖαατε, |εά οτιπ αἆ αµγες τμύεγομία ἀἱ[ραγιεγιε. Ηις 

αμίεπι ευαπε[οεπιῖδις ααἄ ία Γπίἔγιωπα Γππππαπηφιιε 

εοχεπάίσεπι ῥβταρίας ἀεεμόμι. Οδοτεῖ ρταείεγεα ρο[ξ 

οτί ἀοἰοτίδις γἰπίεφμε εεπμῖθις ρτοάειπιῖδµς, ραμομι 

/απριϊπῖς Ῥτο[ιωπιάεγε εοερετιωι. ᾖἸετμπαι εἶγεα φµαγίµπη 

ει οἱρε[πιμπα ἀἶεπι «πεὶρ]ιοπιὶ Οτἰεοῦιζ ᾗίιο αἲ [αι-- 

ρμϊπὶς εγηρείοπετα αὔ[εε[]ως /αοιί [ωπε, σιοᾶ οε[}αυϊε ει 

εἶγεα φμαάγαβε[πεωη ἀἰεῃ ᾗρει[εοίο ]μάίεαίιμς ε[. 



κατ ΓΑ 1ΗΠΝΟΤ ΕΙΣ απο ΤΙΠΟΛΙΠΙΝΗΠΗ4 Ἡ. 1τι 

Ε. ματι, 1Ν. [ο7. ] ; κο, Κά. Βα[, γ, (310.) 

4ιὰ κίνδυνον δηλονότυ καὶ δει αγων ὅσους μικροὺ τοῦ 

σωθῆναι τούτους ὑπῆρξε, μµόγι απὸ τῆς τἐτάρτης καὶ 
εἰκοστῆς καὶ τῆς τἐσσαρακοστῆς ὃν αἱμορῥαγίας ὠφεληθεῖσε, 

Γιναῖκες ὃδ) ἐνόσησαν μὲν πολλαὶ, ἐλασσους δ ἢ ἄνδρες καὶ 

ἔθνησκον ἧσσους. ἐδιστόκεον δὲ πλεῖσται καὶ μετὰ τοὺς 

τόκους ἐπενόσεον καὶ ἔθνησκον αὗταν μάλιστα, οἷον Τελεσ-- 
βούλου Θυγάτηρ ἀπέθανεν ἑκταίη ἔκ τόκου. τῇσι μὲν οὖν 
πλείστησιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσυ γυναικεῖα ἐπεφαίνετο. ἔστυ 

ὃ οἷσιν ἐκ ῥινῶν ἠμορῥάγησε καὶ παρθένοισι πολλῆσι 

τότε πρῶτον ἐγένετο. ἔστι ὃ᾽ οἷσι καὶ ἐκ ῥινών καὶ τὰ 
γυναικεῖά τισιν ἐπεφαίνετο, οἷον τῇ «αιθαρσέως θυγατρὶ 

παρθένῳ τότε ἐπεφαίνετο πρώτον καὶ ἐκ ῥίνων λάβρον 

ἐθῥύη καὶ οὐδεμίην οἴδα αποθανοῦσαν, ᾖσι τούτων του 

καλῶς γένοιτο, σι δὲ συνεκίρησεν ἐν γαστρὶ ἐχούσησο 

νοσῆσαι, πᾶσαι ἀπέφθειραν, ἃς καὶ ἐγω οἶδα. 

Ρνορίον Ροτίοι]απα [οἱ]]οοί αἳ ᾳπποδοµπᾳπο ἀενιποίεραῖ 

Ί9βος, εως νὶκ [εγναχὶ οοπἰσίε, νυ]σε[πιο αιατίο εἰ απαάγα- 

ρεβπιρ ἀῑο αιιχἠίααν α- [αηραἱμῖς εγαροπίρας οοἩ[ε(ααίος, 

ΓΕΧΥΠΙ. 

«4ἱ πιμ]ιαε οκίἆεηι ππμίίεγες αεςγοῖαγµπὲ, [εᾷ γαμοίογε 

σμαπα υἱγὶ; Ραμεῖογες εἰίατα ΤΠΟΥΕἱ οεειμθιεγιήὴ. «4 ἄικτ 

νετο Ῥατίωπι ρἰμγίπιαε [ογιεθαπιμγ εἰ α ρατιµ Τπ[μρετ 

αεσγοιαδαπε ἵρ[αεφμε γροεί[ήππµπι Ππποτἰεδαπέµγ, υεἰιῖ 

Τεἰειδιίί ῃΠἰία, φµαε [επιο α ματιµ ἀῑε πποτῖµα εβ. ᾖΤπ 

Γεὐτίδις ἴίαφιε ρἰμγἰπηίς πιε/ες αρραγεδαπε; ομἰδμεάαπι 

νετο ε πατίδι” [απριμῖς ργο]ωπὶίε Ίµποφμε πι υἱγβιπί-- 

ζως τά οοπείπσεδαε, ποππι15 εἰἶαπι ε πατίδµς [απρμῖς εἲ 

ππεη[ίτμα ρτοτιπηρεδαπε, μι ἵπ Ώαεικατ[ς [ία ριγθίπε 

ἔωπι ρτίπαμπα ραιμῖίὲ ἰαγρεφμε ε πατιδµς [απβμίς ργο[μαε 

πιμἰίαππφµε εκ Τὶς ππογέµμαπα πουῖ, ομίδις ογμπα φμίεφμαπι 

Ῥτοῦδε [µοσε[β[]ει.. Ομίδις φετο ργαεβπαπείδις αεβτοίατε 

εοπιϊβίεν ο μας πονὶ, οπαπές ᾖ[οείμς ρεγάἰάεγωπί. 



--.. 
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Ἐά. Οἶατι. ΤΧ. {67. 68, Ί Εά. Βα[. . (370.) 
2ἰχότως ἦν τὰς γυναϊκας ἦσσον τῶν ανδρών νοσησαυ 

καὶ διακινδυνεῦσαι, ὡς ὃν αἱμορῥαγίας τὰς κρίσεις ἐργασα- 
ς Ἀ Π ’ 2, 

µέναις, ὡς ἄν ἐχούσαις σύμφυτον βοήθημα τὴν ἔμμηνον 

κένωσιν. ἐδυστόκησαν δὲ διὰ τὴν κατάστασιν ψυχρὰν οὖσαν. 
511 λ ν Ἡ ος. / σι ’ ᾽ 
αλλὰ καὶ ἐν αἷς ἑφανή τι νόσημα, καὶ αὗταυ διεφῷειραν τὰ 
.” ο υ ας α , 

αὐτον λόγον. έμβρυα κατα τον αὖτον λογο 

ἕθ'. 9: η 
ρα δὲ τοῖς πλείστοισιν εὔχροα μὲν, λεπτὰ δὲ καὶ οἱ ο δὲ τοις πλείστοισιν εὐχροα μὲν, λ ὸ 

: ὑποστάσεις ὀλίγας ἔχοντα διαχωρήµασι λεπτοῖσι καὶ χο- 
λώὠδεσιν, πολλοῖσε δὲ τῶν ἄλλων κεκριµένων ἐς δυσεντε- 
Οίας τελευτᾷ, οἷον "Ἐενοφάνει καὶ Κριτία. 

” .. χ .ς 

Καὶ ταῦτα μὲν εἶναι λεπτὼ οὖρα, -τουτέστιν ὑδατωδη 
3 3 ’ 

φησὶ καὶ µέντου καὶ. κατ ὀλίγα πάλιν ἔγραψεν " 

Μπ]ϊοτος πιογ]{ο ΠΊΙΠΊ5 αἴΙαίΏ γ]γος αοστοία[[α πιῖπαδφο 

Ῥετῖει]α [ηῬϊ[ο οοπΗθῖῖ; ταί αᾳ1αο Γαροτ [αμσιῖ]5 ετιι-- 

Ῥίίοπες οι][ες εΠ]οστοί εἰ οοπροπΙίαπι αχ ΤΠ πηοΙΠΓΠαΠΙ 

νασιαἰίοποπα Παβοετεπί. Ὠ1Πιοί]οεπι νετο ρατίμπι Παραοτιπί, 

ᾳποᾶ Γ]ρίάις ε[εί Ιαΐας. Ίπιο ἵπ φπίρας πιοχρις α)ἰφι] 

αρρατυῖῖ, Ἰαρ ορογ]εραπίατ εαἆεπιᾳαο χαϊοπο {εί οοχ- 

ταπιρεβαΠΕ, 

ΙΤ ΧΙΧ. 4 

ἴδτίπαε αµίεπι ρ]ηγιπης Όεπε εὐἰογαίας, ᾖαμοα᾽ /Γεάἰππεπία 

οοπ/εφμμίαε οµπῃ ἀε]εοιοπιδις εεπµῖδως εἰ δίο[ς. -Ρἱε- 

Υίσφιε Φεγο εεἰετὶς ]μαιοαες ἵπι ἀγ[επιετίας ἀε[εγωπι, 

µε Χεπορ]απὶ ει Ογιϊῖαε. 
ῃ 

Ἠαφ. ᾳπιοφ!ιθ ἴσπμςς, ορ ε[ὶ αφιοί[ας πχῖπας ε[ἴε, ῥτο- 

πυηοῖαί, Ῥτορίετεα εἰ ραπίο Ρο τατ[απι Γοπρί: 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΙ Β. 4173 
Εά. Έἶνατε. ΤΧ., [68.1 Εὰ, Ρα[, Υ. (510.) 

΄ 

ο. 

4 .) λα ἳ 

Οὗὖρα δὲ ὑδατώδεα πολλὰ, καθαρὰ, λεπτα μετὸ κρίσιν καὺ 
ὑποστάσιος πολλῆς γενομένης καὶ τῶν ἄλλων καλῶς πεκρι- 

µένων. ἀναμνήσομαι οἷσιν ἐγένετο, «Ἠίωνι, ὃς κατέχειτο 

ὶ Σιληνὸν, Αρατίη τῇ παρ «Ξενοφά .4ρέ παρὰ «Σιληνὸν, Κρατίη τῇ παρὰ Ξενοφάνους, -4ρέτωνος 

παιδὶ, ἸἨνησιστράτου γυναικί. 

4ιελθων τὰ ὀνόματα τών οὐρησάντων τοιαῦτα ἐφεξῆς 
΄ 

σησι. 

οα. 
- , ” Ἶ 

ἀΗετὼ δὲ ταῦτα δυσεντεριώδεις ἐγένοντο οὗτοι πάντὲς, ἡ{ρά- 
γὲ οὖρα ὅτι οὔρησαν ὑδατωδεα σκεπτέον. 

ωβικὸς γὰρ ἦν καὶ διότι τοῖς οὔροις οὐκ ἐξεκαθάρθη 
πὸ χολώδες, ἐπὶ γαστέρα ῥυὲν, τὰς δυσεντερίας ἐργάσασθαι. 
ΜΕ ᾿ ἀ Ἆ } / .. -” / 

εἰκὸς δὲ καὶ δια πόλλαξδ πλεονεξίας του χυμοῦ τουτου γεγο: 

τι ΙΧΧ. 

«4ἱ μτίπαε αφµρ[αε, εορἰο[αε, [ίποεγαε ασ Τεπιες ρο[ὲ οτ-- 

ᾗπ' ππμίέοφιε [εάίπιεπιο /αοιο αἰῑίσφμε Ῥτοδε ]ιάϊἰεαείς, 

Ομῖδις Άαεςο εοπεϊπβεδαπεν ἐος ΊΠΕΠΙΟΓΑδΟ, Βἰοπεπι φμὶ 

αρμά Φίίεπμπι ἄεεμπιδεῦαι, Ογἰίαπι, ομῖ αρμᾶ «Χεπο-- 

Ῥλαπεπα, -4γειοπίς [είμτι εἲ ΠΙπε[ι[ἐγαεί Ἱπῶογεπη. 

Οσα οι ἴα]ε υτίπας εχκοτεγεγαπί, εΟΓΙΠΙ ΠοπηΙπᾶ 

τεσεη{αϊς, Γεᾳμεηία Ρτο[ετ. 

ΙΙΧΧΙ, 

Ῥο[ίεα φετο Πῖ οπΊπες ἆγ[επιεγὶοὶ ευα[εγιπε; απι φιοᾶ αγῖ- 

πα αφµο[ας πια εγἰπὲ, οοπ/[ιἀεγαπάμπε, 

Οοπ[επίαπειπι εΠΊπι εταί εἰ ααοᾷ Ρετ Ἠτίπαδ αφιμοίας 

Ἱιοι. εναεπαίας Τα1ῇεί Ῥήμοί[ας Ἠππιος, εππι 1π νεπίχεπι 

4εἹαρίαπι ἁγ[επίετῖας {εοι[ε: πνετιππιῖ]ο ποτε οὗ τηπ]ίαφ 
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Εὰ. Οἶιαχι. ΤΧ. Γ68. 69.1 Γὰ. Ῥα[. Υ. (170.) 
φέναυ καὶ εἰ μὴ χολώδη τοῖς οὔροις ἐξεχενώθησαν, ἐκ τοῦ 

περιττεύοντος ἔτι κατὰ τὸ σῶμα, τὴν δυσεντερίαν αὐτοῖς 

γενέσθαι. 

Ἱ 

ο. 
2 3 ο ε ” »” 

Περὶ δ αρπτοῦρον ἑνδεκαταίοισι πολλοις ἔκρινε καὶ τουτέ- 
Ν / / 

οἱσιν οὐ κατῶ λόγον γινόμεναυ ὑποστροφαὶ ὑπέστρεφον. 
Ξ Ἡ ] μή 4 / . » η 8 
σαν δὲ καὶ κωματώδεες περὶ χρῶνον τοῦτον. πλείῳ δὲ 

παιδία, καὶ ἔθνήσκον ἥκιστα οὗτου πάντων. 

[ο9] ἈὈΕὔδηλον ὅτι τῆς κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος ἔπιτο-- 

λῆς ἐκ τούτου µέμνηταυ, γεγθαμμµένης ἐπὶ τέλει τῆς διηγή-- 

σέωο. αὕτη τοίνυς ἐγένετο νότιος, τοὺς ὑετοὺς ἔχουσα μὲ- 
χοι τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίαςο. ἐν τούτῳ δὴ τῷ χρόνῳ 

φησὶν ἑνδεκαταίους πολλοὺς ασφαλώς αριθῆναι γἐνομένους 

ἅμα πωμµατωδεις, διὼ τὴν νύτιον δηλονότι κατάστασιν. διὰ 

δὲ τὴν αὐτὴν καὶ αἳ κρίσεις αὐτοῖς ἐγίνοντο βεβαιότεραυ 

Ἠα]ας Ἰπιογ]5 {αείας τεζππάαπίῖας, οἰαπι[ι Ῥ]το[α Ῥος 

οοχρις Ιπογεπιοηία ενασμαία Γι [[ομί, εκ Γπρεγνασαπία οἵἵαπι- 
Ἠ Πα 1Π ΟΟΙΡΟΤΕ ΡΙΠΙΟΥΟ ἀγΓεηισνίαπα ἀρ[ι οβογίαπι {Π[ε, 

Ι ΧΧΙΠ. .ώ 

4ἱ οἶτοα αγομγµπα μηάεεῖπιο ἄἰε ᾖρ]ετίσφμε ογί[ις οδογία 

ε[, πεφµε Πὶς Ργο Ταβίοιε Τεφεγ[ιοπες γεεἰάεγμπι. ὃιῦ 
| - 

Ἆοο αμίεπι ἴέππρις [ορογε ῥγεπιεύαπιµγ. Ίπίε Φος 

Ρίμτες Ῥμετι Πίφιιε ππϊπῖπιε ΟΠΑΠΤΙΤΑ ἴπεγιραπὲ. 

Ἡϊρροοχαίεπι οτίας ατα] αἰοτῖις αππῖ πποηϊπ][]α 

Ρετ[ρίουπα. εβ: ἵπ. παταιϊομίς πο ἆσ[οπρᾶ. Ἠίο απίοπι 

εταί αι[τίπας, αι αἆ αειποσΙσπα απἰππηπα]ε πδαιε Ἱπι-- 

Ῥγες Ἰαρε]αί. Ἠοο αιίθπι {ἴεΠπιροτο ΠΙΠΙΙο αἲξ πάεσΙπιο 

ἀϊδ' [οοιτε Ἱπάϊοαίος {μ[α,  Βππα]ᾳπο οοπιαϊο[οδ Ρνορίογ 

απ πίππα [οἶ]μοεῦ Παἴππα, ο). πε 1ρ[ΙΠ οἴαπα, 1ρ[9 Ἱη-- 

ἀῑοία φιιάπι αἱῖο {οπιροθ οοτίίογα: Γπεναπῖς «πα απαρίθ- 
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Εά, Όλατι, ΤΠ. [ 69. Ἱ, Εὰ. Ῥαῇ[. Ῥ. (27ο. 374. ) 
τῶν κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον» ἠνίκά ἐπεκρατει τοῦ περιέ- 

χοντος (371) ἡ ψυχρὰ κρᾶσις, ἐν ᾖ χρονίας ἔφη γενέσθαν 

τὰς κρίσει. τοῦ μέντοι μεταξὺ κυνὸς καὶ ἀρκτούρου, Θερ- 

μὴν καὶ ξηρὰν ἔχοντοο κατάστασιν, οὐκ ἐμνημόνευσεν, ἐν ᾖ 

μᾶλλον εἰκὸς ἦν ὀξέως κριθῆναι πολλοὺς, ὡς μηδὲ τὴν ἑβ- 

δύµην ὑπερβῆναι. µή τι οὖν τοῦτο μὲν ὡς οἰκεῖον τοῦ και- 
ϱοῦ παρέλιπε, τὸ ὃ) ἐπιδημήσαντα µύνα διέρχεται. 

ο). 
Περὶ ὃ ἰσημερίην καὶ µέχρι πληϊάδος καὶ ὑπὸ Χειμώνα 

παρείποντο μὲν καὶ οἱ καῦσου, ἀτὰρ καὶ φρενιτικοὶ τηνι- 

«καῦτα πλεῖστον ἐγίνοντο καὶ ἔθνησκον τούτων πλεῖ- 
στου. 

Τοὺς καύσους καὶ τὰς φρενίτιδας ὃ μὲν αὐτὸς ἐργά-- 

ζεται χυμὸς, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τόπον ἔχων. ἐν μὲν γὰρ ταῖς 

εὐρυχωρίαις τῶν ἀγγείων περιεχοµένης τῆς ξανθῆς χολῆς 

19 πο αξχῖς Γηριάαπα ε[[εί {επιρεταπιεπίαπι, απο ἀῑπίαγ- 

π]οτα {Γωϊ[ε ]αάϊοία Ῥτοίετίι,. Οείετμαι ἵεππριβ οαπ]φ ϱξ 

αγοίασὶ Ιπίεγπιεάῖαπα, ᾳαοά οα]]άαπα εἰ Ποσαπι οοἩ ΓΗ Πα{1οπείι 

{οτΏτείατ, ΠοἩ ππεπιοταν]έ, απο νετιβπιῖ]ς εγαί, οε]εγίμβ 

πηυ]ίο5 ]ιάϊοαίος {μ][ε, με πο [ερίίπιαπα ἀῑεπι ἱχαηδρτεάε- 

τεηίαγ. Ἠοο Πίαφιε {απαιαπι 1111 {επιροτίὶ {απι]ατε Ργαθ- 

ἱεγηήΠί; [οἱο8 Υ6Γο ΠΠΟΓΡΟΒ απἲ, στα[ἴαιί [απῖ, ρετουσΓῖῖ, 

᾿ ΙΧΧΙΠΙ. 

4ᾱ αεφμῖµποσοεµπι υετο εἰ αἆ υεγρι]ίας µέφµε εἰ [μῦ Π]ε- 

7η ΕΤ Γεῦτες ατἀάεπίες οοπΓεφμεύαπεμτ ; σμῖπ εἰίατα ἔμπιε 

ῬΡἱωγιπεί ρ]ιγεπιϊοί Πιεδαπε, επ Ἰῖσφμε γἰμγίπαϊ ππογίε- 

δαπέιωγ. 

Εεῦγες ατάεπίες εί Ρ]ιγεη]]άας Ιάεπι Ἠππιογ {αοἲί, [εά 

ἨΟΠ ειπάεπι Ἰοομπι οεοιραί. Οσα 6ΠΙΠΙ 1Π να[οτιπα 

σαραοἰαῖριι ππα οαπι [αηρυῖπε {ανα Ῥ1]15 οοΠΙΙΠείΣ, 30-- 
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Γά. Ολνατί, ΙΧ. [50.1] ΓΕ. Βα[,. Υ. (371.) 
ἅμα τῷ ἡνλν. συμβαίνευ καθ. ὃν ἄν ἔρόπον ἑμμραϊρν 

τοὺς καύσους Ἰίνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν ταῖς κατὼ. 
γαστέρα καὶ ἧπαρ 3 κατὰ πνεύμονα φλεψὶν ἡᾗ δέσις γένη- 

ταυ τῆς χολῆς. ὅταν ὃ εἰς τὰ στερεὼ μόρια τοῦ σώματος 

ἀφικνῆται καὶ δι αὐτῶν φέροιτο, ῥίγος ἐργάδεται. κατὼ δὲ 

τὸν ἐγκέφαλόν τε καὶ τὰς μήνιγγας στηριχθεῖσα τὰς φρενί- 

τιδας ἐργάξεται. πρὶν δὲ στηριχθῆναι, ἀιαᾖῥέομφᾳ: κατα. 
τὰς ἐν αὐτοῖς φλέβας, οὐ φρενίτιδας, ἀλλὰ τὰς ἐν ταῖς 

ἁχμαῖς τῶν πυρεεῶν ἐπιφέρευ παραφροσύνας. ἡ τοίνυν ἔμ- 

ο. ἐν ταὶς κάτω φλεψὶ τὸν καῖσον ἑργαξομένη χολή, 

κατὰ τὴν ἄπ ἀρκτούρου µέχρι τῆς εσημερίας νότιον κατά- 

σεβοο, εἰς τὴν κεφαλὴν ἀναληφδεῖσα καὶ στηριχθεῖσα κατὰ 
τὸν ἐγκέφαλόν τε καὶ τὰς μήνιγγας ἐγέννησε τὰς σρενί- 

τιδας. 

οὐ’. 

᾿Εγένοντο δὲ καὶ κατὰ θέρος ὀλίγου. 

οἵᾷ]ε, αποειπᾳ 6 πιοᾷο εποαπΠοεηΕ, {εμγες αγἀεηίος Ῥγο- 

ογοαχ!, αο΄ ρταε[ογίῖπα απηι 1Ππ νοπίν] εἵ ]εοοτῖς ααἲ ρι]-- 

πΠοΠΙ5 νεηῖς Ῥι]ϊς Τ6εγνογ ἠχρεαίς αλρί νετο αἆ {[ο]ϊάας οοτ-- 

βογῖς Ρατίες αρρα]εί, αἴπε Ρεν «α5 Γεταίασς, ΄ασογοπη 

εχοῖίαί; ΠΠ νετο Ίπ οεγεργαπα Ἰρβαδᾳαθ πιθη]ργαπας Γ6[6 

Πτπιανατ]ξ, Ρητεπχάας΄ ε[ΠοΙῖ, Ρνήπδαπαϊα ᾿απίεπι Γε[ο 

ΠγπιανογΙῖ Ῥογ΄ Γρ[αγαιι νοµᾶς ἀἰῆασης, ποπ Ρηγοη]ήἁας, 

{εὰ 1π {εργίαπι νιρονῖρας ἀε[ιτία Ἰπνεμ,.  Ἰαππε ΟΡ 

ᾳαο Ῥτῖιφ 1π νεηῖς ΙΠΓετΙογΙῦς αγἀεπίεια «Γεργεπι Γαοετοῖ, 

Ίου 1π Παία αἳἘ ατοίατο αἆ αεηΠΙΠοςΙππα δα απ[τῖπο 

αἆ . οαραῖ οο]]εοία. αἴαιο 1π οετεργο 1ρβαδᾳιιε ομοκ ς 

Πτπιαία Ρεμ] ἆας Ρχουτεαν]τ 

| ΙΧΧΙΝ, 
ῬΡαιμοὶ φεγο εἰἶαπι μετ αε[ῄαιεπι ἴα]εν ε[[οίεδαπεμτ. 



Νάϊ 144ΗΝΟΤ ΕΙΣ 4γΤΟ ΤΠΟΙΝΗΜΑ Β, ἁλ.ι 

Γά. Οµασῖ. ΤΧ. [69. 70.1] ΓΕ. Βα[. Ύ. (974.) 
᾿Ολίγους φησὶ γεγονέναι φρενιτικούς. τὸ μὲν γὰρ ἄχρι 

κυνὸς αὐτοῦ µέρος ψυχρὸν ἦν, τὸ δὲ µέχρι ἀρκτούρου Θερ- 
μὸν καὶ ξηρὸν, ὧστ οὐ δυνατὸν ἦν πληρώσαι τοῦτο μεταξυ 

τὴν κεφαλὴν [70] ὥσπερ οὐδ ὁ περὶ τὸν αρκτοῦρον ἄχρι 

τῆς ἐσημερίας γενομένης νότος. οὔτε γὼρ ὑγρὸν ἦν οὔτε 
νότιον οὔτε πολυχρόνιον τὸ μεταξὺ κυνός τε καὶ ἀρκτούρου. 
ἐθῥέθη ὅτι χολῆς πολλῆς ἐνεχθείσης ἓν τοῖς κατὼ τὸν ἐγκέ- 

σαλον χωρίοις καὶ φρενίειδες ἐγένοντο. 

οξ. 
” ] π ’ ο , 3 / - 

Ποΐῖσι μὲν οὖν καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἶσο 

τὰ ὀλέθρια συνέπιπτεν, αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸς 
ὀξὺς, σμικρὼ ἐπεῤῥίγουν, ἄγρυπνοι, αδήμονες, δυψώδεες, 

ἀσώδεες, σμικρὼ ἐφιδροῦντες περὶ τὸ µέτωπον καὶ κληϊ- 
δας, αὖθις οὐδεὶς διόλου, πολλὰ παρέλέγον, φόβοι, δυσθυ-- 

’ ./ 5 { / ” - 4 . .] 

µίαυ, ἄκρὲξα υποψυχρα, πὐδες αχροι; μᾶλλον δὲ τα περὶ 

χεῖρας, οἱ παροξυσμοὶ ἓν ἀρτίῃσο, τοῖς δὲ πλείστοισο 

Ῥαμοος αἲϊ αε[ιαίε Ῥ]τεπίίσος Τα1Πε, Ίαπι ραις εἶας 
αἆ οπεπι πδρπε εταί {ΠΙριάα; Ῥατ8 Υετο αἆ ατοϊαγαπι πδᾳαε 

οα]άα εἲ Πσσα.  Όπατο ΠΟΠ Ροΐεταί Ίαεο οαριῖ 1Πίετίπα 

τερ]ετε, πῖ πε(πε αυβες, απ οἶτοᾶ ατείυιταπι αἆ αεαίπο-- 

οἴἵμπι Ὡδημο ρετβανίέ ΆἈεααε επῖπι Ἠαπιάιιπα εταῖ, πε- 

ᾳπθ απ[ϊτίπαπι, πεσαε ἀἰπίατηαπι ααοά ἀπίες οαπεπι εἳ 

ατοίαγαπα ΙΠΙεχοε[ε, ὉΡρι οορίοία Ῥ]5 ἵπ οετερτῖ τερῖο- 

ηες 1πγεοία εἰ εἰ Ρ]ητεπ]ϊάας ογεασΙ Ῥτοπμποϊαίαπι εῇί, 

ΙΧΣΧΥ, 

Πίαφμε Γεὐτίδις ατάεπείδμς ἱποῖρίεπείδμς, ομίδως ὑπρεπάεγει 

Ῥεγπιείες ροτιεπάεδαιμτ; ομαπα γργίπιιπι επῖπι αὖ ἱπίείο 

Γεδγίς αεµία Ρτεμεπάεδαε, ματιππφμε Γμρετγίρεζαπε ; τπι- 

/οτηπες απαϊῖν [Πεἱδιωιᾶῖ, παι[εαῦδμπάῖ; ραπἰωίμτα ἵπ [γοπιε 

εἰ εἰαφίομ[ίς εχμάαδαπες αἆ Ίαπες ΜΕΠΙΟ Ρεν μῖνεΥ [τετ 

εοτρµς, αἀπιοάμπι ἀείίγαδαπε, Ἰεῖς εἴππογες, πποε[ἐίπε ; 

εκίγεπια τιρίάα, μὲ [μπηππί ρεάες, [εά ππαβὶς εἰἶαπι ππα- 

πμς; αοσε[[ίοπες ἀῑεδις γατίδως, ρἱμγίπείς φματίο ἅῑε 

6ΑΙΕΝῦ5 τοΜι χΤΙΙ, Μ 
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Εά. Οἶιαπι, ΙΧ. [70.] ΓΕ. Βα[. Ύ, (371.) 
τεταρταίοισοιν οἱ πόνου μέγιστου καὶ ἑδρῶτες ἐπὶ πλεῖστον 

ὑπύψυχροι καὶ ἄκρεα οὖκετ ἀναθερμαινόμενα, ἀλλὼ ήσαν 

πελιδνὰ, ὑπόψυχρα, οὐδ' ἐδίψων. ἔτι τούτοισιν οὖρα µέ- 
λανα, λεπτὰ, ὀλίγά καὶ ποιλίαι. ἐφίσταντο οὐδ ἡμοθῥά- 
7ησαν ἐκ ῥινῶν, οὐδὲ τοῖσιν οἷσυ ταῦτα συμπίπτει, ἀλλὰ 

σμικρὰ ἔσταξεν. οὐδ) ἐς ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἤλ- 
Φεν, ἀλλ ἑκιαῖου ἀπέθνησκον σὺν ἱδρῶτι. 

” 

"Ὥσπερ ἅπαντα τὰ κατὰ τοῦτο τὸ σύγγραμμα τῶν κα- 
Θόλου λεγομένων αὐτῷ ὃν ἑτέρων βιβλίων παραδείγµατ 
ἐστὶ τὴν ἐξέτασιν ἐν τοῖς καθ ἕκαστα λαμβάνοντι ὃν αὐ- 

τοψίας, κατὼ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῦτα τὰ νῦν λεγύ-- 
µενα. «τοῖς γὰρ: ὀλεθρίοι καύσοις γενέσθαυ συμπτώματα 

φησὶ, κατ ἀρχὰς «ἐπιθῥιγοῦντες καὶ αἀγρυπνοῦντες καὶ ἀσώ- 

δεες, ἐφιδροῦντὲς μικρὰὼ περὶ µέτωπον καὶ κλεῖδα. τὸ μὲν 
γὼρ ὀξύν τε τὸν πυρετὸν αὐτοῖς εἶναυ καὶ δίψος παρεῖναυ 
τῆς τοῦ πάθους φύσεως ἴδια, καὶ ταῦτα τῆς κακοηθείας 

ἴδια, τό τὲ ῥιγοῦν εὐθέως ἐν αρχῇ. καὶ γὰρ κρίνειν εἴωθε 

ἰαδοτες ππανἰππὶ εἰ [μᾶοτες ἀϊμεί[πα. [μζ]γὶρίαι, πες 

απιρ[ίμς εχίτεπια 'Υεεαἰε[εεδαπὲ, [εὰ Πνιάα ει [μδύνὶάα 

ππαπεύδαπὲ, ποπ [ἱεδαΠ:: ῥΥαείεγεα Πῖς εγαπὲ Ἱχγίπιαο πῖ- 

6γαε, ΕΕπΙΕΣ Ῥαμταει αἰμίφιε [1[ἱεαπεμτ, πεο ετιρῖὲ ε 

παγίδµς [απβιῖςς Ἠπεφιε φμίδμς Ίαες αεεἰἀέγωπεν [ε 

}αιιοῖς [1Η ἱαρίες πεφιε ΠοΤιπι ομµῖφμαῖι τες αἆ τεειάίναπα 

ἀευεπῖε, «εΥµΠα [εηιο ἀἷε εµτη [μάογε πιογιεδαπεµγ. 

Ουεπιαάπιοάαπα οπημ]α 4ὐάε Ἠοο ἵπ ορετο [οπραπίαγ, 

εογπι (ας αξ ϱο αλῑῖς ἵπ ΠἨδτίς ππϊνοχ[ο ἀἴσαπέας, οχεπι- 

ΡΙα [μπί, Ππρυ]α οομ]αία εχρεγιεηίῖα οχρ]οχαπία, εοἆσπι 

πηοάο εἰ Ἠαεο ᾳπαο ΠΙΠο ἀἰοππίασ. ῥῬετηϊοϊοῇς Παιϊάεπι 

Γερτίριις ατἀεηί]ρις ασοἰἀ][ῖε [Υπαρίοπιαία ρτοπιηοίῖαί, Ῥογ 

Ἱπ]πα Γαρεττίσεηίες, υιρι]απίες, παι[εαραπάοθ, ραπ]α]απι ἀπ 

{γοπίο οί οἰανῖου]] εκιάαπίεςδ: Ἰαπι αοπίαπι {εβρτεπι 1ρ[ῖ5 

οδοσῖτϊ εἰ ΠίΙπι αἀε[ῖε, αΠεο[ῖοπῖ παίηγας εταηί ρτορτῖα, 

Παϊϊπι νετο ἃ Ργϊποῖρὶὀ τἶδετο Ίιπεο ᾳποφας πια ισα 1αἰ]ς 
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Εά. Ὅματι, ΤΧ. [70.1] Γὰά. ΡαΓ. ν (974. ) 

τοὺς πασσαώδεις πυρετοὺς τὸ ἆγορ, οὐ μὴν αυτίκα γ ἐπι- 

φαΐνεσθαι χρὴ: κρίσιμα. τὸ δὲ. τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς 
ἀδημονίας σύμπτωμα διὰ παντός ἐστι μοχθηρὸν, οὐ κατὼ 
µόνην τὴν ἀρχὴν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἐφιδροῦν. τὸ δὲ παρα- 
λέγειν, ὅπερ ἐσιὶ παρὰ τὰ κατὼ φύσιν λέγειν, τουτέστι πα- 
θαφρονεῖν, βεβλαμμένον ὃδηλοι τὸν ἐγκέφαλον. οἵ γε μὴν φόὀ- 
βοι . δριµείας ἑκανώς. καὶ κατωπτηµένης τῆς ξανθῆς χολῆς 

εἰσι συμπτώματα. συγγενεῖς δὲ τοῖς φόβοις εἰσὶ καὶ αἳ 
δυσθυµίαι. ἡ δὲ τῶν ἄκχρων περίψυξις ὀλεθριώτατον καύ- 
σοις ἐστὶ σύμπτωμά τὲ καὶ σημεῖον, ὥσπερ γε καὶ τὸ παρα-- 
φοῆσαι, διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ θερμασίαν ἐκπυρουμένης τῆς 

πεφαλῆς. Ίδιον 'δ) ἐστὶ καὶ οἰκεῖον ὀξέων πυρετών καὶ τὸ 

διακαίεσθαυ τοῖρ ἄκροις τοῦ σώματος μέρεσιν. ἐάν ποτ 
οὖν καταψύχήηται ταῦτα, διακαιομένων τών περὶ τὰ 

σπλάγχνα χωρίων, ἐν μὲν τοῖς µέσοις τοῦ σώματος ἠθροῖ- 
σθαι δηλοῦται τὸ αἷμα, τὰ ὃ ἄκρα λειφαιμεῖν τε καὶ κα- 
ταψύχεσθαι καὶ νεκροῦσθαι τὲλέως,' ἀπολιπούσης ἤδη τῆς 

φύσεως αὐτα. καὶ μὴν καὶ οἱ παροξυσμοὶ κατὰ τας ἂρ- 

Ῥτορτία, Εεπῖπι {ερτερ ατἀεπίες τίροσ Ἰπάίσατε οοπ/{αον]!: 

ΠΟΠ Ταπιεπ ]ιά]οαίοτία ΠιαίΙπι 4Ρρατετε οροτίεί. ὙΠριαγαπι 

απίεπι εἳ απφοτῖ5δ [Ψπιρίοπιαία {ΕπΙρεΓ Ρταναπι ε[ἴ, πο 1πΠ 

Ῥταποιρϊιο {ο]ο, ααεπιαάπιοᾶιιπι εί εχιάατε. «απι νετο ἆθ- 

Ἠταγε, Ύποά εῇΠ ᾳπαο αρίατάα Γαπέ Ιοᾳπ1, Ἠοο ε[ῖ ἀε[ίρετο, 

Ίαε[απι οετεβταπι ᾖσπ]ῃσαϊ, ΤΙπποτεθ ΥεΓο αογῖς αἀπιοάσπι 

εἰ 4ε α[αίαε Ώαναε Ὀ1]16 [Ὑπιρίοπιαία εχαπί. Τιπιοτῖριας 

ααἴεπι εἰἶαπι πποε[ίίαο ΠΙΠΕ ΟΟΠΡΕΠΕΥΕΡ. Αί εΧΙΓΕΠΙΟΥΙΙΙ 

Ρεγβ]είο Τερεῖριας ατἀεπΏβρας ππαχῖπιθ Ἰείαιε ἵαπι Γγπιρίο-- 

Ἰπα ἴππω Ἡσπαπα ες, αιειπαάπιοάμπι εἰ ἀειίταγε ρτορίος 

{ερτῖς 1π ατἀεπίο οαρῖίε οα]ογεπα,. ΕΡτορτίαπα απἴεπα ε[ῖ οί 

{απη]µατε Τερτῖρας αοιίῖς [απηππας εἴἶαπι οοχροτῖς ρατίες 

Ῥετυτὶ:  Ἕπαπάο Ισ Ἠαε τεἰρεγεηίας, ες ατάἆεπρι 

νι[οεσίρας [απραίποεπι 1π ππεζΙο οοτροΓε οο]]εοίαπα ε[[α ἀο-- 

εαταπί. Ἐπίγεπια γετο 6Ρενε [αησαίπε, τε[Γ]ρετασῖ εἲ ΡΓΟΓ- 

{156 επιοτῖ εκ[Πηπσιῖααε, εα Ίαπι ἀε[ετεπίο παίητα. Ῥγαθ- 

ἵετεα αοσεῄΊιοπες { ἀἶεῦας ρατῖθις αἳ Ππίο Παπι Παπί, 

Μ2 
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Εά. Οµατι, ΙΧ. Γ70. 71.] Εὰ. ΒαΕ. Υ. (974.) 
τέας μέρας γιγνόμενου κατ ἀρχὴν εὐθέως ἐνίοτε μὲν ἑκ-- 
ταίαν τιροδηλοῦσιν ἔσεσθαι κακίστην κρίσιν, [71] ἐνίοτε δὲ 
εἰ μῆκος ἐκταθήσεται τὸ νόσημα. «καὶ ὅταν. γὲ σφοδρῶς 

κινῆται, τῆς τετάρτης μοχθηρὸν παροξυσμὸν ἐχούσης, ἀπὸο- 

Φνήσκουσιν ἑκταῖοι, καθάπερ καὶ οὗτοι περὶ ὦν ὁ λόγος ἐστί. 
τεταρταίοις οὖν αὐτοῖς φησὶ τούς τε πόνους µεγίστους γι- 

γέσθαυ, ' τουτέστιν ἅπαντα τὰ ὀδυνωδῆ συμπτώματα, καὺὶ 

ἱδρώτας ὑποψύχρους ἐπὶ πλεῖστον. «τούτοις μὲν οὖν καὶ 
ὅτι καὶ ἡ ἕκτη τὸν Φάνατον οἴσει μεδ ἱδρώτων πρόδηλον. 

τὸ δὲ καὶ τὰ ἄκρα πελιδνὼ γενέσθαι καὶ µηκέτ ἄναθερ-- 
µαινόμενα νἐκρὠσεως τὲ σημεῖὀν ἐστι καὶ βέβαιον γνώρισμα 
τοῦ μὴ δύνασθαι τῆς ἕχτης ἡμέρας ἐξωτέρῳ τὴν δύναμιν 
ἐξαρκέσαι. ἐκ περιουσίας δὲ πι καὶ ἄλλο σημεῖον αὐτοῖς 

ὀλέθριον προσεγένετο, . τὸ μηκέτι διψῆν, καΐτοι πρότερον 
ἐκαυσοῦντο. δυοῖν δὲ. δήπου τούτοιν ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ 

ἕτερον εἶναι, τὸ τοὺς διακαιοµένους ἔμπροσθεν ὑπὸ δίψης 

ὕστερον ἀδίψους γενέσθαι, {του Λλύσιν τοῦ νοσήµατος 

νέκρωσιν τῆς δύνάμεως, ὡς µηκετ αἰσθάνεσθαι τῶν παρόν- 

απῖογόάαπι απϊάθεαι Ἰαάτοίαπα ρε[ππιαπι {εκίο {αϊπταπι ἆῑε 

Ῥτοπηποϊαπί, Ἰπίοτάαπι νετο εἰ ἀῑπίπταμπι {016 ΠΙΟΣΡΗΠΗ5 

αἴηαε { τεπεπεπς πιοῖας Γπευέξ Ῥταναπιαιο αοοε[ποπεπι 

αιατίας ἀῑες Παριετί,. Γ[εχίο ἀῑο πιογϊππίας, αποπιαάπιο-- 

ἁππι Ἠϊ ἆε απἶρας ε[ι οταίο. Οπαατίο Πία(αε ἆῑε ἆορεῃ- 

εθιας αἲί Ἰαῦογο πιαχίπιο 1ρ[5 {αοίο Γαἱ{Πε, Ίοο ε[ι ἆο- 

Ἰογίῇοα οπιῖα [ψππρίοπιαία, Γιάοχοσᾳιο Γαρ[Ιρὶάον ἀἴαΗ[Ι- 

1ηθ. Ομαρτορίες αᾳποά Γεχίας ἀῑεδ οσα [αοτίρας ἀ]αίατας 

ε[εί οοη[ίαί ΟΠΙΠΙΡΗ5., Αίαᾳπε εχίτειπα Ἰνείσοετε, πεφπε 

αππρ]ίας πεσα]ε[οετε Ππίεγίῖας ἴαπι Πσηπιπι ἴαπι οετίἁπι Ἱπ-- 

ἀῑοίαπι εβ εἰ νιτεν υ]ίτα Περίίπιαπι ἀῑεπι Γαῇϊοετε ποτ 

Ροῇε. Αἱπά απίεπ εκ αριπάαπίία Πσπππα ααοάάαπα 1ρῇ5 

{1ΐ, εἰϊαπιῃ ῬΡτῖας αε[ίαα[Πεπί, ποια απιρῃας ΠΗΙτεπί. Τίαφιε 

{π ααἱ απΐοα εκ ΠΠ ατἆεγεπί, Ῥο[εα πο βί1 {αετπί, εκ 

ἆπορις αἰτεγαίταπι ο[[ο πεοε[ῖ ε[ι, απέ πιοτρὶ Γοπίοπαπι 

αυ {αου]ία[15 Ππίεγίαπα, αέ ποπ απιρ]ίης Ῥγαε[επίῖα πια]α 

ρετοῖρετοεπίαν. Αἲ ποπ Γα1ἱ 1116 [ο]αίῖο, παπι Ῥεγπῖοῖο[α 
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των κακών. αλλ οὐκ ἐγίνετο τούτοις λύσις, ὀλεθρίων ὄν- 

των συμπτωμάτων, ὧστ ἀναισθησίας ἦν σημεῖον αὐτοῖς τὸ 
μὴ διψῆν. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα τὰ εἰρημένα συμπτώ- 

µατα κακοήθη τὲ πάντα ἐσιὶ δεινῶς καὶ ὀλέθρια, σὺν 
αὐτοῖς (3729). δ' οὐχ ἥκιστα καὶ τὰ οὖρα μέλανά τὲ καὶ 

λεπτὼ ὀλίγα γιγνόμενα" µέλανα μὲν, ὡς ἂν ἤδη κατωπτη- 

µένου τοῦ χολώδους χυμοῦ, οὀλίγά δὲ διὰ τὸ ἐκπεφρύχθαυ 
τὴν. ἐκμάδα πᾶσαν ἐκ τοῦ αἵματος ὑπό. τε τοῦ καυσώδους 

πυρετοῦ κκ τῶν οὐρητιιῶν ὀργάνων δη νενεκρωμένων. 

διὰ δὲ τὰς αὐτὰς αἰτίας καὶ κοιλίαι ἐφίστανταυ. καὶ μὲν 
δὴ καὶ τὰς ἐκ ῥινῶν στάξεις ὀλέθριον οὔσας σημεῖον καὶ ἆλ- 
λοις μὲν, ἓν καύσοις δὲ μάλιστα γενέσθαυ φιησὶν αὐεύς. 

ὅτι ὀλεθριώτατον τοῦτο τοῖς καύσοις, δηῆλον, εἴγε μάλιστα 

οἰκειόν ἐστιν αἱμορῥαγία. 

οστ. 
Τοῖσι δὲ φρενιτικοῖσι ἑυνέπιπτε μὲν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα 

ε[επί [Ψπιρίοπιαία. Όματε ΠΟΠ «ο5 Πῆτο ζἀερετάϊα Γοπῇα5 
Ἡὲ5 βρσπιπι {ω. Ἠαεο ϊδιίαν οιηµία επιηοϊαία [Υπιρίοπισία 

ἴππα ππα]ῖσπα ἴαππι αἀπιοάμπι εχ]]α]ια [απ ζσπι 15 οἴἶαπι 

πχίπας ἩϊσταῬ, ἴεπιμο εἰ ραπσαο πιπιογαπίατ.  Ά]σταε 

απἶάεπι ἵαππφπαπι (εα[αίο Ίαπι ἨΠπιογο ῬΙ]ο[ο: Ῥαπσαα 

νετο αἆ απίνετίαπα [αηπσδιϊπῖς Ἠππιοτεπι {ουγε[ασίαπι Γωιη 

εκ ατἀεπία Τεβιε {ππι εκ Ίαπη οαανεγαί[ῖ πχίπαο ἀμ[ετν]εή-- 

Ώδις οὐραηῖς. ὉΌὉΡ οαδἀάεπι οαιι[α5 εἰἶαιι ανας {αρρτεία 

ε[. Αῑί Ῥταείεχεα 1ρίο [απριϊπῖ ο πατίρας []]αο ρετῖ- 

εἰοίαπι ε[ε Πσπαπι οσπι 1π ας ἴμπι πιαχίπηθ ἴπ αγάεπ- 

Ώρας {ερτιρης. Ἠοο απί ρετηϊείο[ μπι Γεβτίριας αγάςιι-- 

Ώρας Πσπαπι ε[ῖε ραίεί, αιοᾶ Ἠ]5, πιαχίπια Πί Γαπσα]πίς 

εχαρί1ο, 

ΙΗΧΧΥΙ. 

ΤΡ Ητεπ]ϊεῖς αμίεπι. εοπεῖίβετµπε φμίάετι ἆε[ογίρία πθψι ουππῖα 
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ἅπαντα, ἐκρίνετο δὲ τούτοισιν ὥς τὸ πολὶ) ἑνδεκαταίοισεν, 

ἔστι ὃ) οἷσι καὶ εἰκοσεαίοισο. 

}γ 

7ος ἄνευ τοῦ καυσωθῆναι φρενιτικοῖς γιγνοµένοις τὰ 

εἰρημένα οὐ συνέπεσεν, ἐπεὶ τοῖς γε μετὰ τοῦ καυσωθῆναν 

περὶ τὴν ἕκτην ἡμέραν ὁ Θάνατος ἐγένετο, διπλασιασύέντος 

αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, φρενῖτις ἐγένετο. περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην 
ἡμέραν ἀκολουθῆσαί Φήσι τὴν κρίσιν, ἑνίοις δὲ κατὰ τὴν' 

εἰκοστήν. 

οὗ. 

Γ72] Οἶσιν εὐθὺς οὐκ ἐξ ἀρχῆς ἡ φρενῖτις ἤρξατο περὶ 
τρίτην ἢ τεεάρτην ἡμέραν» ἀλλὰ μετρίως ἔχουσῳ ἐν τῷ 
πρώτῳ χθόνῳ» περὶ τὴν ἑβδόμην εἰς ὀξύτητα τὸ µέτω-- 

πον µετέπεσεν. 

16 . 3 νι , Ἂ / ει ν » ἕ 

Οἷς μὲν περι την 7 ᾖ3Λ τεταρτην «3μέραν 3ρξατο, 
ν , 1 3 ῃ ς ώς) Π ᾿ 
διεκόπη δὲ µεταξυ, κρίσξεως Ίμιρῥόπου γινοµένης. τὸ δὲ 

/εἆ Πὶς ρἰεγμππφμε μπζεείπιο ἀἱε, φμἰθισάαπι ειίατπι ϱῖ- 

6ε[ίπιο ογ[ις οὐογίεδαϊιγ. 

. 
Ομ πο Γεργο ατζεπίο ῬΗτεπ]]οί Γαοναπί, 15 απας 

Ρταεμιιπεϊαία [απί ποι εγεπετγυΠί. Οποπίαπι απἶρας ππα 

επι ατἀεπίε {εργο Γεχίο ἆῑε πιοτ Δοοϊάεταί, Ἠῖ5 ἁπρίῖ-- 

οπίο πιαἰο ΡΙιγεπ]ῖς ογ]οραίιγ. Όἶτοα νετο απάθοἰπιαήι 

ἀῑοπι ]αἀϊσαίίοπεπα [εομίαπα ε[ἴε ρτοπιποϊαῖ, ποππι]]1 αἱι-- 

ἶοπα νΙρεβπιο. 

ΓΙΧΧΤΙ. 

Ομΐδιις ποπ [γαεῖπι α Ῥτιποϊμίο εἶτεα ΜΕΥΕἴμπα αμὶ φιαγΕΤη 

ἀῑεπι εοερὶῖε ρ]γεπῖείς, νεγµπι ΡΤΙΠΙΟ ἴεπιροτε πιεᾶἰοεγἰτεγ 

α[Γεεεῖς οἶτεα [ερεῖππμπα ἀἶεπι ἵπ αομείεπι εἰ οεἰεγίαιεπι 

ΤπΟΥδιις επειᾶὲ. 

Ο1δης οἶτοα {οτπα απί ᾳπαγίαπι ἀἴειπ οοερῖί, [εά 

1 ἨηθάΙο ἀπίεγοῖ[α εἴΙ, ἁἰπιϊάϊτα {αοία ]αάϊοαίίοπε, Ῥ]γεπί-- 
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Εὰ. Οµατί. ΤΧ. [75.] εν. 4. Ρα. Υ. (01ο. 
σφοδρώς ὀξὺ τῆς «ἀρενίτιδος οὐκ. ἐέσχον. οἳ νοσοῦντες. 

ἐθεασάμεθα γὰρ {δη καὶ τοιαύτας φρένίτιδας. 

ο. : 

1Ιλῆθος μὲν οὖν τῶν νοσημάτων ἐγένετο. . ἐκ δὲ τῶν κα- 
μνύντων ἀπέθνησκον μάλιστα µειράκια, νέου, ἀκμάξοντες, 
λεῖου, ὑπολευκόχρωτες, ἐθύτριχες, μἐλανύτριχες καὶ µὲ- 
λανύφθαλμοι, ἡσυχῆ καὶ ἐπὶ τὸ ῥᾷᾳθυμον βεβιωκότες, ὑψόφω- 

φου, ἐσχνόφωνοι, τρηχύφωνου, τραυλοὶ, ὀθγίλοι, καὶ γυναϊκὲς 

πλεῖσταν ἓκ τούτου τοῦ εἴδεος απέθνησκον. 

-” 3" », 3 1 4 . ή 3 - 

κῳσπερ έμπροσθεν ἔφην αὐτὰ μὲν τα γινόμενα ἀσαφῆ 
δε 4 - ͵ 2 ς 3 : ν Δ ο ηώ 

αὐτὸν διηγεῖσθαι, προστίθεσθαι ὃ : ὑφ Λμῶν τας αιτίας, 

οὕτω νῦν φημὶ καὶ αὐτὴν τὴν διάνοιαν τοῦ λόγου οὐκ εἶναι σαφῇ. 
.) 3 .] ” .] 

πότερον γὰρ ἐπὶ φρενιτίδων µόνον ακούειν χρὴ τῶν εἰρῃ- 

μιένων 1) ἐπὶ πάντων τῶν νοσημάτων ὧν προείρηκεν, ἄδη- 
3 3 -” ; 

λον. καὶ γὰρ οὖν αὐτὴν τὴν ἀρχὴν. τοῦ προκειµένου λόγου 
| 

δ νεμεπιεηῖες αοπῖα Ἠοᾳα εταί αοστοϊαπριαδ. ὁαπι 6ΠΙΠΙ 

εἰ Πα]αςπιοάί Ρ]ἡτεπιίϊοος οοπ/[ρεχἰπιῖς. 

ἱ ΕΣΧΥΠΙ. 

Πέαφιε πποτδογπι Γμῖε ππμειμάο, αἴφμε επ αεξτῖς ργαεεὶ- 

γιμε ἰπιεγίδαπὲ αἀοίε[οεπίες, ]μφεπες, αεὶαῖε [ογεπίες, 

ξἰαθτί ομὶ οµίε εγαπῖ [μδαἰδίοαπιεν τΤεεες οτἰπιόις, πὶ- 

ετὶ ρίς, πἰβγὶς οεμἰίς, φιῖ ἵπ οἱἷο εἰ [οοοτάία υϊίαπι 

ἄεφεταπι; ομὶ αἶδα, φμῖ βγαοϊί, φμὶ α[ρετα νουε ζοφμε- 

δαπιµη, δίαεα, Ἰχγαομπᾶι αἴφιε Ἰμ]μς Φεπεγίς πιμ[ίεγες 

Ρἰωτίπιαε πποτἰεδαπειμγ. 

Οιεπιαάπιοᾶωπα αηίεα επιηοῖανΙ, 9μαο οΡί[ουτα απἱ- 

ἀεπι [απί, εα 1ρίαπι ΕΠΑΙΓ4ΥΘ, ΕΟΤΙΠΙ Υεγο οαπ[α5 α ΠοΡῖς 

α]ίοΙ, {πο πππο ογαοπῖθ [επίεπίῖαπι πιαπ]{[ε[ίαπα ποπ ε[]ε 

Ῥγοίετο, Ὀίτήπα, επῖπα. Ύ1αθ ἆε {οἱΙ Ρ]τεηάῖριις α{ε]-- 

Ἠσοτε ορογἰεαῖ, ἃα 4ε πιοχβῖδ ᾳἄος ρτοπιηοϊανΙί οπιηῖ ρα, 

αδθτέαπι ο[ι. Εεπῖπι ἔρίαπι ρτοροβίας ογαιἰοπί5 εχοχάἵαιι 
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διαφερόντως γράφουσεν, ἔνιου μὲν ὡδί πως, πλῆθος δὲ τῶν 
νοσημάτων ἐγένετο, περὶ τῶν φρενιτικῶν αὐτῶν µόνων οἷς 
ἐπενήνεγκται ταῦτα βουλόμενου τὸν λόγον εἶναι. τινὲς δὲ 

ὡδί. πλῆθος μὲν οὖν ἐγένετο τῶν νοσημάτων, περὶ πάντων 
αὖ καὶ οὗτοι τῶν εἰρημένων ἀξιοῦντες εἶναυ τὸν λόγον. εξ 

μὲν ἐπὶ πάντων ἀκούοιμεν ἄνευ τοῦ διορίσασθαι κατὼ τίνα 
μὲν τὰ τὲ µειράκια καὶ νέοι καὶ ακμάξοντες ἀπόλλυνται, 

κατὰ τίνα ὃ οἱ λεῖου καὶ ὑπολευκόχρωτες, κπατὼ τίνα ὃ οἳ 
ἐθύτριχες καὶ µἑλανύτριχες καὶ µελανόφθαλμοι, κατὰ ποῖα 
δὲ ἠσυχῆ καὶ ἐπὶ τὸ ῥῴθυμον βεβιωκότες, ἢ πάλιν ἐν τίσιν 
οἳ ἰσχνόφωνοι, ἐν τίσι Υ οἱ τραυλοὶ, ὥσπερ καὶ ὀργίλοι μιὲν 
ἐν τίσε, γυναῖκες ὃ ἓν τίσι, εἰ μὴ πάντα ταῦτα διορισθείη, 

πλεον οὐδὲν ἡμῖν οὔτε εἰς πρὀγνωσιν οὔτ εἰς Θεραπείαν 
ἐκ τῶν εἰρημένων ὑπαάρξει. [78] εἰ δὲ μὴ περὶ πάντων 
τῶν νοσημάτων, ἀλλὰ περὶ ὦν τὸν λόγον ἐποιεῖτο µόνων 
τῶν «φρενιτικῶν, ἀκούοιμεν εἰρῆσθαι ταῦτα, χαλεπώτατόν 

ἐστέ καὶ οὕτως εὑρεῖν τὰς αἰτίας, ὃν ἃς ἀπόλοιντο οἳ πλεῖ- 

ἀῑνετ[αε [οτίραμε. ἹΝοππαΠ ααἶάεπι ία: ΠΜογδογμπα αιίετα 

Γµΐε παμ]εμάο, ἆᾳ Ρ]τεπ]οῖς 1ρῇς [ο]ῖς απἴρας Ίαεο Ἱπ-- 
{αε οταίΊοπεπι εἶε το]απί. Οωαϊάαπι Υοτο Ίυο Ρραοῖο: 

Ἰέαφιο Ἱπογδογµπα [μῖε ππµ[εεμάο, αἴηιιο 1 οοπίτα 4ο Ῥγαε- 
ἀῑοί1 οπιπῖρας οΓαΙΙΟΠΕΠΙ Ἰαβετῖ αιισιταπίας. 9 ἆε οπιΠῖ- 

Ρα5 αἶάεπι Ππίε]]εκεγίηας, ποπ ἀε[ηίεπίες απαπι ΟΡ οατι- 

[απι αἀο]ε[οεπίες, Ίαγεπες εἴ αεἰαίο Πογεπίες Ιπίετῖεγαη!ς 

(παπι οϐ οαπίαπι εἰ Ρίο παάϊῖ εἰ Γαβοαπάϊάϊ; απαπι οὗ 

οαπ{απα απ τεοίος οί πῖστον Ἠαρεπί οαρί]]οδ, οοα]ο5 1ΐεπα 

Ἠ]σγοδ: παπι οὗ οαιίαπι οπῖ ἔππι απείε {παπι Γερηϊίετ 

γικοχαπες Ύπατο εἴ ααἱ Ἠηπσπα Ἠαεπίαπί [ει εκΙ]Ι νου 

[απῖ Ῥγαεσὰς οις Ὀα]δί αἱ εἲ Ιγασπηάϊ, οας αἳ πια]]εγες, 

ΠΙ{Π Ἠαθο οπιπῖα ἁ[ιποία {αεγῖπί, ΠΠ] Πορ] εκ ἀῑςεί[ῖς αἆ 

ΡΥΔΕΠΟΙΙΟΠΕΙΙ πει αἆ ομταἰΙοήπεπα πηασῖς ρτο[αετῖ. 91 γετο 

Ίος ἆθ οπιπῖραδ πιογρῖδ, [εὰ ἆο ααἴρας [οί ΡρΗτεπῖοῖς 

Γεγπιοπεπι {εοῖξ, 1Πῖε]]εχετίπιις ἀῑοία Ἠαεο {α1[α, ἀῑβιοι]-- . 

Ἡπναπι εΏ εἰ Τα οαμ[α5 Ιπγεπίτε, ααἶρας Ῥ]ασίά εκ Ἠ]ς 

ἱπτετιεχϊπί, Αίηιε Ροβ ἐρίαπι Τεχίαπι (ρ]ατίπιος πετ Ι{{ε) 
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” , 3 9 4 ἃ 
στου τῶν εἰθημένων. µμετὼ καὶ αὐτὸ τὸ, τοὺς πλείστους 

ἀπόλλυσθαι, διττὸν εἶναι τὸ μὲν ἕτερον, ἐπειδὴ πολλοὶ 

τῶν τοιούτων ἑάλωσαν τῷ «ρἐνιτικῷ νοσήµατυ Θανατωδη 
» Ν ΄ 3 / . ” . ” ι 3 

ἔχοντι τὴν τὀτε ἐπιδημίαν, δια τοῦτο εἰρῆσθαι πολλοὺς αὐ- 

τῶν διαφθαρῆναι, τὸ ὃ ἕτερον εἶναι, τῶν ἀἁλόντων τῇ Φρε- 
νίτιδι τοὺς πλείστους ἀπολωλύτας ἠκούσαμεν. ὥστε καὶ τὴν 

ν ΄ ’ ’ - - 

αἰτιολογίαν γίνεσθαυ διττὴν, ὥστε καὶ πάντας ος εἶπεν 

ἐπιτηδείους ἁλώναι τῷ φρενιτικῷ πάθει, κατὰ τὴν ὕποκει- 
µένην κατάστασιν, ἐπιδεικνύντων ἡμῶν τῶν φρενιτισάντων 

τοὺς τοιούτους μάλιστα ἀποθανεῖν. ἡ μὲν οὖν ἀσάφεια τοῦ 
λόγου τοιαύτη ἐστι καὶ τοιαύτη, προηγεῖται δ αὖθες εὺ- 

ρεῖν τὴν κρᾶσιν ἑκάστου τών εἰρημένων. οὐ γὰρ οἷόν τὰ 
συνῆφθαι τῇ καταστάσει τὸν λόγον ἄνευ τούτου. Φφαίνέταυ 
ὃ ἐν οἷς εἶπεν ὁ “Ιπποκράτης ἠλικιῶν μὲν θΘερμοτάτων 

’ ᾿ Π 

μνηµονεύων, µειράκια γὰρ, φησὶ, καὶ νέου καὶ ἀκμάζοντες, 

φὐσεών τὲ δυσδιαπνεύστων' καὶ γαρ οἱ λεῖου καὶ οἳ ὑπολευ-- 
{ ; 3 / ’ ες / ἀἎ ε ΄ 

κοχρωτες, εῶύτριχες τὲ, οἱ μµὲελανοτριχὲς καὶ οἱ μελανοφθαλ- 
9 5 - ἀἎ ς .” ο ά Ας ιβ ’ 

µοι καὶ οἳ οἶκου καὶ ἠσυχῇ καὶ ἐπὶ τὸ ῥᾳδυμον βεβιωκό-- 

ἀπρίϊοσπι ε[ἴε οαα[απι, α]ίετα ε[ῖ απῖα Ρ]ετίααε {α]ες Ρ]Γε- 

ἨΙίϊοο ΠΙΟΤΡΟ Ιεία]επι ἴππο στα[α[ϊοηεπι [ογίο, οοχγερίά 

Γαπε, Ῥτορίεγεα εοταπα πιιι]{ο πεί ρτοπποίαίαπι ε[ἰ; 

αἰίετα νετο ε[ὶ, ᾳποά ααἱ Ρμχοπ]Πάε εοτγερἰΙ [απΐ, 6οτῖτα 

Ρ]ατΊπιος ΙπίετΗ [Πε ΠπίεΙ]εχετίπιας. Ώπαχε εἰ οαμίας ἀεο]α-- 

χαϊϊο Ρεπιῖπα ε[ι, ῬΡτοϊηπάε(πε απο5 ἀῑπιι Ἰοο Ἱπ Παία 

οΏ1Πες Ρ]τεπ]ί]οο αΠεοίιϊ οαριεπάο ορροσίπος ε[ζε, πουῖς 

εκ 5 αι Ρ]τεηϊάο οοττερίϊ Γαπΐ, ἴαῑες πιαχίπιο 1Π[ΕΓ-- 

χα ἀεπιοηβταπίρα.  ΌΟΌταί[οπί Ισίίανς οὐ[ουτιίας ἰαηπίᾳ 

4ο {α]μ5 εχΙβῖί; Ῥταείεγεα Υετο ῬΡταςσσθάΙί ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΟΓΑἴΟΓΙΗΠΙ 

Πηρα]ογαπι ΙΠπνεπο. ΆἈοπ οηἶπι [πε οα [ἴαυὶ οοαρίαχϊ 

Ροίε[ι οτα[ο. Ὑϊάείατ απίεπ Ἠιρροογαίες ἀπίετ εα απαθ 

ἀῑπΙε, οαά([ππιας αε[αίος οοπιπιθιπογα[ζοι Ιπααῖῖ επι 

βζο]ε[οεπῖες, Ίανεπος, αείαίε Πογεηίες, Ἰναίΐιγας 1{επι ᾳαῖ 5 

ἁ)[Ποϊ]ς ε[ι ρετ[ρϊταίτο, πεπιρο ΡΙ]15 πιάος οαπάἱἆοδᾳπε εί ᾳὰ 

οαρ1]]14 τεο[15, οαρ1]]15 πϊρτῖς εἰ η]στῖ οομ]1ς εχ][απί εἰ ααῖ 

ντίαπα αυτείαπι οἰοίαπιααο ἀερεταπί, ἔαπι 1π ο]115 ΟΟΠΙΠΙΕΙΙ-- 
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τες ἐδείχγθησαν ἡμῖν ἓν ἄλλοις τὲ τισιν ὑποινήκασι καὶ 

ἓν τοῖς περὶ κράσεων ἦττον διαπνεὀµμενοι διότι καὶ ψυχρό- 

τερου ταῖς κράσεσίν εἰσι. καὶ διὰ τὴν. αὐτὴν αἰτίαν καὶ 
γυναῖκες, ἂς διὰ τὴν ἔμμηνον κάθαρσιν ἧσσον ἠδίκησεν 

ἡᾗ κατάστασις, ὡς ἔμπροσθεν εἶπον, αἳ ὃ αποθανοῦσαι ἐκ 

τούτου τοῦ εἴδους ἠσαν. λοιπὸν οὖν ἐστὶν ἐπισκέψασθαυ 
περὶ τῶν ἰσχνοφώνων καὶ τραχυφώνων καὶ τραυλῶν καὶ 

ὀργίλων καὶ πρὠτον }εγραμμένων τῶν ἰσχνοφώνων. εἰ μὲν 

οὖν οὕτως εἴη γεγραμµένον τοὺς ἐσχνοὺς τὴν φωνήν' ἰσχνύ- 

Φωνοι γὰρ ἔτι καὶ νῦν λέγονταί τινες, ὥσπερ γε καὶ λεπτό- 

Φωνοι, ταῦτ οὖν ἑκατέρου ὀνόματος σηµαίνοντος, διαφέρου-- 

σιν οὗτοι τῶν ἰσχνοφώνων, ος ἐν τοῖς περὶ φωνῆς εἴρηται, 
καὶ δέδεικται γίνεσθαυ διὰ τὴν στενύτητα τῆς τραχείας 

ἀρκτηρίας τοῦ λάρυγγος. οἱ δὲ ἰσχνόφωνοι τὴν φὠνὴν 
διὰ τὴν φυσικὴν µοχθηρίαν τῶν κινούντων τὸν λάρυγγα 
μυών, ἑκάτερου δὲ ὃν ἀθῥωστίαν τῆς ἐμφύτου Θερμασίας 

ἀποτελοῦνταυ τοιοῦτοι, κατὰ τὴν πρωτην διάπλασιν. ὥσπερ 

(αγῖῖς ἴππι ἵπ Ἠβγο ἆςᾳ {επιρογαπεπί16 ππῖπας ἁπῃβ]ατί οβειι- 

ἀίπιας, αποά ΓΠσιάιοτῖρας Ππῖ {επιρεγαπιεη[]δ Έαπάεπι 

4ποφπε οὐ σαπ[απα Πηπ]εχαοδ, Ύιας [αΐαμς οὗ ππεπῄτααπι 

Ρυραἰἴοπεια πηῖηις οβ]αεάτί, αἱ απίοα ἀῑπίπας. Όσα 

θπίοπι ηεγραηί, εκ εο εταπἲ Ρ6Π6Υθ. Ἠε[οαιαπι εΠ 16ῖ-- 

ίασ ἆς 16 ασοτε, ααἲ ηριια Ἠαεβίαηί αιῖ σγαοΙΙ νοςε [ο- 

απαπίας εἳ φιῖ αἴρεταπῃ Υοσεπι Ἰαρεπί, ἆ4ε Ῥ]εβς εἰ ἶγα-- 

ουπά15 αο Ργηυπι [οπἱρίῖ Ι[εμπορ]οπῖ5 ϱγαοϊμ νουε Ἰ]ο- 

απεπίρας, οἱ ἴδίαν Τα Γοπρίηπι {ααΐ, νου ρταοΙ]Ι Ἰο-- 

ααεπίες {ισα]Πεαμίας: νους Ἡαπι(πε οταεῖ]ες εἰϊαπιπππα Πα 

αι ]άαπα, παῖ εἰ Υουε ἴεπιαες ε[ἴε ἀῑσαπίατ. Όσα Ιἴααθ 

ἨΟΠΙΟΝ πἴταππαο Ίάεπι ΠριηΠοεῖ, νου ἴαιπεπ ἴεπιες ἃ 

νοσε ρταοίῖ]ρας ἀἰΠεγιαπί, αἱ 1Π Ίϊμτο ἆθ νουο ἀοσπίπιας. 

Ναπι οὗ 4ἴρεγαε ρα αγῖς αγίεγ]αο αησιβ]απα νοοε ἵεηιες 

βονϊ ἀεπιοπ/γανΙπιῃ. Ύοσε Υοτο ρτασῖ]ες οἨ παἰατγαίθιπα 

τη[οπίογαπα σα Γἴασγ πιονοηίαπα Ῥργανιίαίεπα Πετὶ ο[ιεπάίπιαβ. 

ζίπίαας απΐεπι οὗ σα]οτῖς παϊϊνι Ἱπβγπηίαίοπι ἴπ. Ρεῖπια 

οοπ{ογπιαϊιοΏς ἰαὶες εΠιοιαπίατ. Οπεπιαάιποόάαπι ααίειτι 
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ὃ ἐν τοῖς τὸν λάρυγγα κινοῦσι μυσὶ φαυλότερον ἐξ ἀρχῆς 
οἳ ἐσχνόφωνοι διεπλάσθησαν, οὕτως τοῖς τῆς γλὠττης οὗ 

τραυλοὶ τραχύφωνου ἠίνονταυ διὼ τὴν τραχύτητα τῶν φω- 

νητικώὠν ὀργάνων. ὀνομάζω ὃ ὄργανα φωνητικὰ ὃν ὧν ἕκ- 

πεμπόμενον τὸ πγεῦμα Φφωνὴ Ἰίνεται. ταῦτα ὃ ἐστὶν ἡ 
τραχεῖα ἀρτηρία καὶ ὃ λάρυγξ καὶ 1 φαρυγξ, οἷον πλῆκτρον 
τοῦ φεροµένου δι αὐτοῦ πνεύματος, ἐδείχδη γαρ οὗτος 
ὄργωνον φωνῆς, ὡς διαλέξεως γλὠττα. ' βραχὺ δὲ πρὸς 
γένεσιν καὶ ἡᾗ φάρυγξ συντελεῖ, δασεῖαν αὐτὴν ἐργαξομένη-. 

ταῦτ οὖν τὰ ὄργανα λεῖα μὲν ὄντα λείαν ἐδείχθη καὶ τὴν 

σωνὴν ἐργαξόμενα, τραχέα δὲ τραχεῖαν. Ἠἡ δὲ τραχύτης. 

αὕτη ἐδείχθη διὼ Ἑηρότητα γινοµένη. τὰ μὲν οὖν ἄλλα 
πάντα μετὸ τὰς ἠλικίας (375) ἄχρυ δεῦρο λελεγμένα ψυ- 
χρᾶς ἐστι κράσεως σημεῖα. µόνη ὃ ἡ ξηρότης ἁμ- [74] 

σοτέραις ταῖς κράᾶσεσε . συνέρχεται, τῇ τε ψυχρᾷ καὶ τῇ 
Θερμῇ. τοῖς μὲν οὖν ἅμα τῷ Σηρῷ τῆς κράσέως ψυχροῖς 
οὖσι δυσδιαπνεύστοις εἶναι συµβήσεται, καθαπερ καὶ τοῖς 

προειρηµένοις. ὅσου δὲ θερμότερου τούτων ὑπαρχουσιν, οὐκ 

νοσε σναςῖ]ος ἀοίογΙοτεπι ἃ Ῥγϊποϊιρίο πηπ[ου]οτάπα σι {έν 

ΙΠΟΥΕΠΙΙΠΙ ΟΟΠ[ογπιαΙοπεπι οοπ[εφιαΏῖ [απί: Τα ππαδοιι-- 

Ίοταπι Πησιαε Ἠ]εί[. Άδρετα νοοε Ἰοηπαπίας ἱπαομγρΠμοΠί 

Ῥτορίει νοσα]Ίππι ογσαποτπι α[ρεγ]ίαίεπι. Αἲ γοςεα]ία νοσο 

οΓ6αΠᾶ νε] νοοῖ 1η[εγν]οπί]α, οααἶρις ειπα νοκ ο[ῃοῖϊίωτ. 

Ἠαεο Γαπί Άδρετα ατίετία, βΗίΗχ, νουες νε]ηίῖ Ρρ]εοίταπη, 

Γριτῖία5 Ῥετ ἀρίαθ ἀε]αί. Έαποες οπῖπι νοοῖς ἵπ[ίταππειι-- 

ταπι ε[ε ἀεπιοπβγαίμια ει, αἱ Ιοᾳαπ{1οπῖς ΠΠσιαπι, ΠοΠ-- 

ηλ] αιίεπαι αἆ νοοῖδ ΡεΠΕεΓΑΙΙοΟΠεΠΙ {αποες οοη{εγιπί, ᾳ1αθ 

ἀεηπίαπι οαπι εἰΠοῖαπί. Ἠαεο Ἰίαπο οἵβαπα ΠΠ Ἰαενία φιῖ-- 

ἀεπι εχ][ίαπί, Ίαενεπι οα νοοσπα ε[Ποετε ἀεπιοπ[ίγαίτπι ε{, 

αἴρετα αἴρεταπι, Τρίαπι απἴεπι α[ροτιίαίοπι οϐῦ Ποοϊίαίεια 

εβιοῖ ἀοοιίπιμ. Τίααθ οείετα ροβ αεἰαίε» οπιπία Ἠπο 

πδηιπα οοπιπηεπηοταία Γ]σία1 {επιρογαππεπ{ί ῄσπα [απί, 9οἷα 

Ποοιίας ἴεπιρεγαπιεπ[ῖδ ομπι οα]]άϊς απ {πρι οοραία- 

ἴπχ,  Επριάϊς Ίἴααο εί Ποοῖφ ἰεπιροταππθηίο, τὲ εἰ Ρταο- 

ἀϊοί19 οοπ(Ιηδιῖ Πος {αοῖιε ἀῑβίαγι, Ώυσὶ νετο Ἠΐς οα1άϊο-- 
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εὐθὺς ὑπάρχει τοῦτο, διότι τοὺς μὲν ἐξέλωμεν τοῦ λόγου, 
τοὺς ὃ ἄλλους φῶμεν, οἷς ἐφαρμόττευ ὁ λόγος. ἦν δὲ προ- 
κείμενον αποθανεῖν πολλοὺς, ἐξ ὦν κατέλεξεν ἡλικιῶν τὲ καὶ 

φὐσέων. ᾖἔλέγον δὲ ἠλικίας εἶναι Θερμὼς, ἐν αἷς ὁ πικρό- 
χολος πλεονάδει χυμός τας φύσεις δὲ δυσδιαφορήτους, ὧσε. 

ἄχρυ μὲν τοῦδε τὴν ἀρχὴν ὦν εἰρήκαμεν, ἔτι λείπεται περὶ 
τῶν ὀξυθύμων εἰπεῖν, οὓς ἐναντιωτατους «φᾳσὶ τοῖς Θιυμώ- 

ὀεσιν ὄντας. ἀνδρεῖου μὲν γάρ εἰσιν οἳ δυμώδεις καὶ κα 
ταφρονικοὶ τῶν μικρῶν πραγμάτων. µμικρόψυχοι ὃ' εἰσὶν οἱ 

ὀξύθυμοι, διότι τὸ γενναῖον τῆς τῶν ἀνδρῶν φψυχῆς οὖκ 

ἔχουσιν, ὥστε καὶ οἱ ὀξύθυμοι ψυχρότεροέ τε ταῖς κράσέσι 
καὶ δυσδιαφόρητου γἐνήσονται. τὸ ὃ ἐπὶ τῇ τελευτῃ τῆς. 

ῥήσεως εἰρημένον, καὶ γυναϊκὲς πλεῖσταιυ ἐκ τούτου τοὺς 

εἴδους ἀπέθνησκον, οὐ οΠλόν ἐστιν εἴτε πρὸς τὸ "τέλος 

ἀναφέρειν χρὴ μόνον εἴτὲ πρὸς αὐτῷ τὸ προξιρημένα. 
πελευταῖοι ὃ αὐτῶν εἰσὶν οἱ ὀξύθυμοι καὶ. αὐτῶν τῶν γυ- 

ναυκῶν τὰς συγγενεῖς τοὺς είδους τούτου πλείστας ἀποῦνή- 

χο οχ][Παπῖ, Ἡϊ6 ποπ Παϊϊπι Ίου ΙΠε[Π. ἹΙάοο Ίος αΏ οτα- 

1οης οχοθρίπιιιδ, αἰίο απίθιι ΠαΥΥΑΙΗΠ5, «πῖρις ογαξίο 

εοπ/[θπίαπεα εἴἰ. Εταί ααἴεπι Ρρτοροβίμπι πιπ]ίος Ιπ[ετη[[α, 

ᾳο5 ΙΠίου Ἠαίμταδ 4ο αείαίες οοπιπιεπιογαν!ΐ.  Δεϊαϊες 

απίεπι σα]ιάας ε[[ε ἀϊοεραπι ἵπ ααἴριιδ Βἱ]1ο[ας Ἱπαπιου το-- 

ἀιπάατεί; παίητας νοτο αἴιαο ἀΠοιιο ἀῑ[οιιεγεπίτχ. Τίαφαε 

4ε ααἴρας Ἠποβδᾳπε ΠΙεΠΙΙΟπεΠι ΓεοῖππΙδ, οκ Ἰῖς τε]τη πατη 

αἆμιο ο[ϊι 4ο ταοππάϊς ἀἱ[ετετε, αἴιο5 απἰπιο[ς ε[ο πια- 

ΧΙπο οοη/χαγίο Ῥγοξεναηί,  Εεηίπα αΠΙΠΙΟΠ πιασπαη]ηνὶ 

Πιπί εἰ τεταπα Παπά ανα οοΠ{Επιίοτεδ. 1γασππάϊ νεγο ῥΡι- 

ΠΙ]απῖπιες [μπῖ, ᾳποά νΙγ] απ]πιϊ σεπετο[ίαίεπι ποπ ᾖα- 

Ῥεαπί; Ύπατο εκ {επιρεταπιοηίο ΕΠριάΙογες εγιιπἰ 4ο ἁΙΠι- 

οἶ]ας ἁἰ[οιεπίας.  Οποὰ απίεπ 1Π ΟΥΘΠΟΠΙΦ Ώπο Ρτο- 

πμποϊαίαπι ϱ[ι, αἴφιο Ἠα]αςδ δοποχῖδ πΙΙεγε Ρ]ιτίπιας 

πιογ]εβαπίασ, παπι αἆ Ἠπεπι ἰαπίήπι τείεντο οροτίεαί, απ 

αἆ ϱα Ύᾳπαε ρτοπιηοϊαία ΓαπΠί, ἨΠΟΠ οοπβαί. Ροβτοιαϊ αιι-- 

ἴοπι Ἱ]]ογαπα {απί Ἱπαοιμάϊ, αἴηαε εκ πιυ]επίρας Ἠυῖρ [ρε- 

οἷεὶ οΟΠΡοποτο Ῥ]ητίπιας ΙΠ{ετΗ[Το αἀ]οοῖ. Ὀίτοφπο [απο 
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εσκειν ἐπενήγεκταυ. δύναταέ ν μὴν αληθὴς ὁ λόγο είναι 
κατ ἄμφω καὶ πρὸς πάντα τὰ προειρηµένα τὴν ἄἀναφορὼν 
ποἰουµένου τοῦ /πποκράτους καὶ πρὸς µόνον τὸ τελευταῖον. 

δὲ. τὸ πρὸς πάντα ἀναφέρειν αληθές ἐστιν, ἄμεινον οἵ- 

τως ἀκούειν. ἐν μὲν γὰρ τοῖσι παισὶ καὶ τὸ τἐλευταῖον 
εἰρήμενον πἐριέχεται, κατὰ τοῦτο ὃ οὐκέτι τὰ πάντα λέ- 
λεχται. τὼς μέντοι γυναῖκας τὸ είδους αἀποθανεῖν τούτου 
λέγειν αυτὸν, αὐτοῖς ἀνδράσι παραβάλλοντα, προείβήταυ 

γὰρ ἀνωτέρω, γυναῖκες δ ἐνόσησαν μὲν πάμπολλαυ, ἑλάσ-- 
σους ὃ' ἡ ἄνδρες, καὶ ἔθνησκον ἧσσον. ἈἉλλ ὁ νῦν λόγος 

αὐτῷ τοιοῦτός τίς ἐστι. τῶν γυναικῶν ὕσαι τοῖς εἰθημέ- 

νοις πάθεσιν ἑάλωσαν ἀπέθγησκον μᾶλλον, ὅσαι τῆς προει- 

θημένης ἐδέας ἦσαν. 

οὐ’. 
3 1 ” ’ [  φ ῃ [ή ’ 

ὧν δὲ τῇ καταστάσει ταύτῃ ἐπὶ σημείων μάλιστα τεσσάρων 
διεσώζοντο. οἷσι γὰρ Ἠἢ διὰ ῥινῶν καλώς {μοθῥάγησαν 

ἢ κατὰὼ κύστιν οὖρα πολλὼ καὶ πολλὴν ὑπόστασιν καὶ 

πιοάο γΎετα εἶῖο Ροϊε[ι ογπΗο, {νο αἆ Ῥγαεαϊοεία οπιπῖα 

γοἱαίῖοπεπι {ασια Ἡιρροεσταίεδ, νε αἆ Ρο[ίτεπιαπα {απίηπι. 

Όποά Π αἆ οπιπῖα το[εττο γεγιπα {ε, Πα Ῥογοίρετε ππε]ίβ8 

ει. ἵπ ριεγῖς Παπϊάεπι εἰ ααοά τ]ίῖπιο ἀῑοίαπα ο[ί, σοος-- 

Πποίαν, θεά 1π Ἠππο πιοᾷάσπι πεπαφιᾶπι Ῥρτοδία [απῖ 

οπημῖα. Μαεγες ἵαπιεα Ἠα]άς σεπετῖς ἀπίεγη[ε 1ρ[α Ῥτο- 

πιιποῖαί, ΥΙΓΙ5 εα5 ΟΟΠΙΡΑΥΑἨ8, αὐοά ΓΠπρετίας ἀῑοίαπι ϱ{[ῖ. 

γεγαπι ππα]ετες Ρεγηι]ίαε αορτοϊανετυπί απἴάεηι, παπα 

Ψετο «παπα νΙγὶ ΠΙΙΠΗδας ἀπ{ετιοταηῖ, ΟαΕἴΕΓΗΠΙ ΡΓΚΕ[ΕΠ6 

Ἡιρροογαί15 ογαϊβίο ἰα]ῖ απαεάαπι εχΙβΗί. Μι]Πεγε οοπι- 

πιεπιοταῖς αΠεοίῖρας οαρίας πηᾶσῖς Ιπίεχῖραπί, αᾳπαε Ῥίας- 

ἀἷοίῖ ε[ζεπί σεπεγῖς, 

ΙΓΧΧΙΧ. 
4ἱ Ἴου ἵπ [ἰαίμ επ οιµαίμογ [ιρπὶς Τὶ Ἱπακίτπε Γεγυναδαπεντ, 

αιῖδι5 αμῖ Ῥεγ πατες ρτοδε Γαπρμῖς Ῥτο[ιµαίέν αιμῖ φμῖ- 

ὂμς μγίπαε εορίο[αε εορἰο[µτῃ αςο ἰαμάαδίιε [εάιπιεπέωπα 
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καλὴν ἔχοντα ἔλθοι, ἢ κατὰ ποιλίην ταραχώδεα χολώδεα 

ἐπικαίρως ἢ δυσεντερικοὶ γένοιντο. ΄ πολλοῖς δὲ ξυνέπιετὸ 

μὴ φ ἑνὸρ κρίνεσθαι τῶν ὑπογεγραμμένων σημείων, 

ἀλλὼ διεξιέναι διὰ πάντων τοῖς πλείστοισυ καὶ δοκέειν 

μὲν ἔχειν ὀχληροτέρως, διεσωξοντο δὲ πάντες οἷσι ταῦτα 

ξυμπίπτει" γυναιξὶ δὲ παρθένοισι συνέπιπτε μὲν καὶ τὰ 

ὑπογεγραμμένα σημεῖα πάντα. ᾖσι δὲ Ἠ τούτων τι κα- 
λῶς γένοιτο ἢ τὰ γυναικεα δαψιλέως ἐπιφανείη, διὰ 

τούτων ἐσώξοντο, καὶ ἔκρινε καὶ οὐδεμίαν οἶδα απολου- 
µένην [75] ἦσι τούτων τι καλῶς γένοιτο. «Φίλωνος γὰρ 

τῇ θυγατρὶ ἐκ ῥινῶν λαῦρον ἐρῥύη, ἑβδομαίη δὲ ἐοῦσα 
ἐδείπνήσεν ἀκαιροτέρως, ἀπέθανεν. 

Καὶ οὗτος ὃ λόγο, σαφὴς καὶ ὃ ἐφεξῆς, ἔνθα περὶ 
ο. 

τῶν γυναικῶν διαλέγεται. κεφαλαιον γάρ ἐστιν ὃ διδάσκει, 

τοὺς μὲν δι αἱμοθῥαγίας, τοὺς δὲ δὲ οὕρων ἢ διαχωρηµά- 

οοπεϊπεπίες φρεγ νε[ίεαπι ρτοσε[}εγαπε, αμ μετ αἴθιπα 

εμγδι[επία δί[ίο[α τεπιμε[ίυε ργοιάεγιωὲε, αμε ομὶ ἆγι- 

εμιετῖοὶ /αοιὶ [μπι ημείς αμίετα οομείπρεθαι ποπ αὖ 

νμπιο ἆε[οεγίμεογιπα [16ο ]μαάἰσατί, [εά ρεγ οπιπες υἱας 

μιμγιπαϊς επογεείοπεπα [ιετὶ, ομῖ βταυϊμς ο μίάεηα /ιαδεγε 

φἰάεδαπειγν {[εὰ φμίδις ᾗαεο οοπτἰβεγιπέ, ΟΠΊΠΕΣ ἵποο- 

Ίμπιες εναάεύαπε, Πήιιιεγίδως εἰ οἰγρίπίδμς ῥραμίο 

απίε ἄε[οτίρια [ωπα οπιπία οοπΙβεγαηὲ. Ομΐδιις φεγο 

εν Πὶς αἰἰφιοᾶ μγοῦε [μοσεάεγείν αμὶ ππεη[ίγµα ἰαηβίως 

αμραγεγεπὲ, ῥετ Ίαες [ετυαδαπίμγ εἲ ]μαϊοαδαπί πιί-- 

ἰαπιφμε επ ᾖις ἰπιεγίτε πουῖ, ομῖδις ΠΟΥ φιεἱοφιέα τα 

Ῥτοῦε αοσἰάϊ([]ει. }ἠιοπὶς πατπφε Πίαε ιδεγαίιίεγ οι 

πατίόμς [απριεῖς ε[]πεδαε, αιοᾶ φετο [ερείπιο ἄἰε ἵπίεπι- 

Ῥε[ἐίνε εοεπα[]εε, πιογίεπι οὐτίι. 

Ἠϊο 4ποφπε εἰ απ [εηυίαν εχίας πιαπΙΓε[ίας ε[ι, 01 

ἆε πια]Ιεγίδας ἀπετι. Ῥππιπα Παπιααο ε[ί αααια ἀοσαί, 

α]ῖος ααἶάεπι Ῥετ [αηριϊηϊ εΓΙΡΙΙΟΠΘδ, Ἅαἱίο νετο ρε 
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των, ἐνίους δὲ καὶ εἰς δυσεντερίαν ἀποσκηψάντων τῶν αἰ- 

τίων διγηΘ ἤναι σωθῆναυ. 

/ 
πε 

” 3. } ” [ή 3 ΄ 

Οἶσι ἐν περετοῖσιν ὀξεσε μᾶλλον καυσώδεσιν ακούσια δά- 

χρυα ἀποθῥει, τούτοισιν ἀπὸ ῥινῶν αἱμοθῥαγίαν προσδέ- 
" χεσθαι, ἣν καὶ τω ἄλλα ὀλεθρίως μὴ ἔχωσιν, ἐπεὶ τοῖσί γὲ 

3 ως ’ 3 ’ 

σλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἱμοθῥαγίην, αλλὰ θάνατον σημαίνξυ. 

ον τι καὶ τοῦτο τῶν αἱμοθῥαγικῶν σημείων παραλξ- 
3 - -” 3, »” ” 3 ] 

λειμμένων αὐτῷ διὰ τῶν ἔμπροσῦεν εἴρηται νῦν, ἔστι ὃ 
ε ” ’ αν ” ά 3”, 

ἱκανῶς ὃ λόγος σαφὴς τοῖς μεμνημένοις ὧν ἔμπροσθεν εἶπε 
-- , πα ” ” 

καὶ κατὰ τοῦτο βιῤλίον ὧν. τὲ ἐν τῷ προγνωστικώ. καί 
[ 

΄ - ’ κα ” 3 ” 

μοι λέλέμται ταῦτα πάντα µετα τῶν Οἰκξίων διορισμών ἐν 
.ν ] .) « ; - 

τοῖς κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὑπομνήμασε καὶ ἐν τοῖς περὲ 
αρίσεων. 

Ππ]ηα5δ νε] ἀε]εοίϊοπεδ, Ποπηα]]α8 εἰῖαπι ζεσοππιρεμίῖρις 

ἵπ ἀγ[οπίειΊαπα οαμῇ9 [εναν ροίι[ε. 

ΙΗΧΧΧ. 
Οωΐδως μεν [εῦγει αοµίας αίφμε αἄεο αγάεπεει ἱπυίίαε ε[- 

Πιπεγμπέ {αεγγτπαε, [απριϊπίς ε πατίδµς Ῥγο[ωίμτα εκ-- 

Ῥεειαπάμπι ε[, { ὧι εειετὶς ρεγπὶεῖο[ε ποπ Ἰιαδιεγίηῖ. 

Ομῖ παππφµε ππαἰε ]ιαδεπε, ες ποπ Παεπιογτλαβίαπα, [ε 

πποτίέπῃ ρογιεπάμηέ. 

Όπαπα οἰίαπι αποᾷἆαπι Πσποταπι Παεπιογγμαρῖα Ῥοί- 

{επάεπίμπι αἩ {ρ[ο 1π [αρετίογίρας ΡΓαεἰεγπηϊ [οτι 1Π 

Ρταε[εμίία ρτοπυποϊαίατ. ΕΠ ααἴεπι ἀῑ]ιοιάα [115 ογαξίο 

Ἠϊ5, αιῖ ᾳπαε απ[εα ἴμπι Ἠοο 1π Ἠρτο ἴππι 1Π ΡΤΟΡΠΟΠΙςΟ 

Ἰοᾳπαίμς ο[ῖ πιοπιπετίπῖ. Ὠίοία ποιο 8 πιθ Γαπί εἳ Ἠαθο 

οΠΙΠ]α ϱΗπΙ Ρτορτῖϊ Πα ΙοπΊΏς 1π Ρτοβιο[Ιοῖ ΟΟΠΊΠΙΘΗ-- 

Ίατῖῖφ αἱ 1η Ἰμρτο ἆε ]αά]σαΙοηίρις. 
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πα. 

Γὼ περὶ τὼ ὧτα ἐν πυρετοῖσιν ἐπαιρόμενα μετ ὀδύνης 
ἐστιν οἷσιν ἐκλείποντος τοῦ πυρετοῦ κρισίκως οὔτε καθί- 

σταταυ οὔτ ἐξεπύει, τουτέοισι διάθῥοια Ἰολωδέων. ἢ 
δυσεντερίη 1) παχέων οὔρων 'ὑπόστασις γενομένη ἔλυσε, 
οἷον "Πρμίππῳ τῷ Ἀλαδομενίῳ. 

, , 3 ω 5 ) εἰ ᾗ 
«Χρησιμωτατον ἐστι κατα τῶν ειρημένων αρτίως 

Δ 3 ς - 

προμινησθέντων πρὸς τὸ μὴ διὰ παντὸς ἠγεῖσθαι τὰς πα- 

ρωτίδας ἀνεκπυήτους μενούσας μοχδηρὸν εἶναι σημεῖον 
Β υπ ο , / Ν 4 , 
ἐν γὼρ τῇ προκειμένη καταστάσευ τοὺς μὲν πυρετούς φησε 

ι [ »ρ - 3 ᾽ ε) 5 , η 

παύσασθαι κρισίµως ἐνίοις, ὕπερ ἐστὶν ἐν ἡμέρα κρισίμῳ 
ϊ ” . , ο υ] Π ρ 

καὶ μεθ ἱδρώτος τινος ἄλλου τῶν οὕτω κρινόντων, ἔτὸ 
- -” ’ .. 

διαμένειν τὰς παρωτίδας, εἶτα ἐν τῷ χρὀνῳ προϊόντι κατα-- 

στῆναυ δι ὧν εἶπεν οὕρων καὶ διαχωρηµάτων καὶ δυσεντε- 
- 8 / 

ρίας, ἐκκαθαρθένιων τῶν την νὸσον ἐργαξομένων αἰ- 

τίων. 

ΙΧΧΧΙ. 

Οιμΐδις ΕμΠπογες εἴγεμτη αγες πι [εὐγίδις οµτη ἀοίογε επµχ-- 

δπὲες οιϊδεάαπι Ἰμαϊοαξοτίε εε[]απτε Πεῦτε πεφµε [αρ- 

Ριοαπέµτ, εος αεβτὶς οδογίια δίο[α ἀίατγ]οεα αιι ἶγο- 

επἰετία αμὲ εγα[]αγιτα μγίπαγσι [εάϊπιεπέμταν υεἰμεὶ Π1εγ-. 

πιῖργμο Οἰατοππεπίο, [οἰυῖε. 

- 

Ρεγα!ι]ε ε[ι ουπι Ἠπρες Ρτοπαποῖα[1 Ῥγία5 6ΟΠΊΠΙ6-- 

πηοτα[ῖς αἆ Ἠοο τί ΠΟΠ Ῥετρείπο οεΠ{εαπηις Ραχο[ϊάας εἷ-- 

ἵνα Γαρραγα[Ἱοπεπα ππαποηίε Ῥτανιπι ε[ο Πσπππ. ΊΝαπι 

1 Ῥγαε[εΠίΙ Παία {εργο αἲϊ ἀεοτείογῖε ποππιι]]1ς οε[Πα[]ε, 

αιοά ε[ὶ ]ιάϊοαίοτίιο ἄῑο εἰ οἵπι [ιάογο απί απο ααοᾶσπι 

Ἱτα ]πάιοαηίππα ἆο ρατοἰ[ϊ]άαδ Ροεγποηβ[ε; ἀεϊπᾶς ρτγοσε[Γα 

τεπιροχῖς τε[εἁ][ε Ῥετ αὐας ἀῑχιε ατῖπας, ἀε]εοίοπες εἲ 

ἀγ[επίετίαδ εχριχραίῖδ ππογρασα εΠιοιεπΗρας οαι. 
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[76] ΊΤὼ δὲ περὶ τὰς κρίσιας ἐξ ὧν καὶ διαγινώσκοµεν 
ὅμοια ἢ ἀνόμοια. 

Ὅσα περὶ κρίσεων 3 κρισίμών ἡμερῶν αὐτῷ λέλεκται, 
πάντα κατὰ δύο πραγµατείας ἠθροισμένα ἔχεις πρὸς ἡμῶν, 
τΠ τὸ περὶ τῶν κρισίµων καὶ κρίσεων. ᾽αλλὰ καὶ νῦν διὼ 

Αραχέων εἰρήσεται. τὸ κεφάλαιον τοῦ λόγου. τὰ περὶ κρί- 
σιας, φησὶ, κατὰ τὶ μὲν ὅμοια, κατὼ τὶ δὲ ἀνόμοια γενέσθαι. 

κἄπειτα παρατίθεται πολλοὺς ἐξ ὑποστροφῆς καὶ αὐτοὺς 
κατὰ τὰς αὐτὰς προθεσμίας ἑπτακαιδεκαταίους κριθῆναι τὸ 
σύμπαν», εἶτ ἄλλους εἰκοσταίους ἐξ ὑποστροφῶν καὶ αὐτοὺς 

οὐχ ὁμοίως. γἐνοµένους. παραδείγματος δὲ χάριν µέμνηταν 
πρῶτον. ἀδελφῶν δυοῖν ἔν τῇδε τῇ ῥῆσευ, 

/ , πγ. 
374) Οἷον οἳ δύὀ ἀδελφοὶ καὶ ἤρξαντο ὁμοῦ τὴν αὐτὴν 

ΓΙΧΧΧΙ. 

Όµαε εἶγεα εγί[ες επἰ[ίαπε οὲ εν φίδια ἀἱρπο[οἴπιμή, εα αιὲ 

[πηϊ]ία αί α[[εηαι[ία Γμηέ. 

Όπαε ἆε ο πρας απἲ ]πάἱοαίοτς ἀἴερας αἩ Τρίο εᾱῖ- 

οἵα Γ{απὲ, οπιπῖα ἀποδας 1π Ηδτῖς α πορῖς οο]]εοία ΟοΟΠ/{6-- 

απετῖς, ἔππι 1μτο ἆε Ἰ]αάιοαιΙοπίρας {μπι Ἠρτο ἆο ἄῑερις 

Ἱαάϊσαίοτηής, Ὑεξαπι ΄παπο 4ποφῖο οταιοπῖ Γαπππια ῥΡγο- 

πη]ραδίέατ, ΄ ἀααϊοῖα αἲε ρατῖπι απϊάεπα Ππϊμα, Ρρατίῖπα 

νετο ἀλ[μμιϊ]ία {α11Πε. Ὠεϊπάε οἴῖαί ππ]ίος εκ τεοϊάῖνα 
εοξάεπιᾳαθ εοάεπι Ῥγαε[μ(αίο ἀεείπιο Περίίπιο ἆἀῑε Ρ]απε 

Ἰαᾷϊοαίος. Α]ῑο9 εἰῖαπι α τεο]ἀϊνα ἀἷο νΙδε[πιο 6οδᾳαθ 

ποι Ππη]ίετ. Ἐκεπιρ]ῃ ρταϊῖα Ῥιτίπιιπι ἄποχυπα {ταΐτυπι 

[εαιεπίΙ ἱεχία πιεπΙοπεΙα {εοῖξ, 

ο τη ΜΗ 
Ὅε ἆμο [γαίγες οιὶ [πι εαώειπ Ίογα [εὐγίείαγε εοερε- 

σΑΙΕΝΌΒΘ ΤΟΜε Ἁγί[Ιι Ν 
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ὥρην  κατέκειντο παρὰ τὸ Θέατρον ᾿Επιγένεος ἀδελφεοὶν 

τουτέων τῷ πρεσβυτέρῳ: ἔκρινεν ἑμταίῳ, τῷ δὲ νεωτέρῷ 

ἑβδομαίῳ. ὑπέστρειεν ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ. τὴν αὐτὴν. ὦ- 

ϱην καὶ διέλστεν ἡμέρας πέντε. ἔκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς 

ἐκρίθη ἀμφοτέροισιν ὁμοῦ 'τὸ σὺκόταν ἐπιακαιδεκαταίοισιν, 

ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισι περπταίοις, διέλέπεν ἑβδομαίοις. 
ἐκ δὲ τῆς ὑποστροφέων έκρινε πεμπεαίοίσε, οἷσι δ 
ἔκρινεν ἑβδομαίοισι, ' διέλιπεν "ἑβδομαίοίσιν,  ἐκ' δὲ 
τῆς ὑποστροφῆς ἔκρινε τριτἀἰοῦσιν. Οἶσι δὲ :ἔκρῖνεν 
ἑβδομαίοισι, διαλιπύντας τὴν ' τρίτην ᾿ἔκρινεν' ἐβδο- 

µαίοισι, οἷοι ὃ ἔλευτεν ἑκταίοισν, διαλσιόντας ἕκτην, 

ἐλάμβανε τριταίουὀ. οἷσι δὲ ἔλέσιε πρώτη ἐλάμβανε καὶ 
ἔκρινε πρώτη», οἷον 'Ἐὐάγονιν τῷ. ἄαϊψάρσους.' οἷσι ὃ' 
ἔχρινε ἑκταίοισι, διέλιπεν ἑβδομαίοισιφ.' ἐκ δὲ τῆς ὑπὸο- 

στροφῆς ἔκριγε τεταρταίοισιν, οἷον τῇ -4γλαΐδου θυγατρί. 

οἱ μὲν οὖν πλεῖσιοι τῶν νοσησάντων ἐν τῇ Ματαστάσευ 
” ῃ ’ 5 το - 

ταύτη τούτῳ τῷ τρὀπῳ. διενοσησαν καὶ οιδένα οἶδα τῶν 
͵ . ΐ ; ν ) . ια 4 ’ στ 3 / ς 

περιγενοµένων Όὄνεινα οὐχ ὑπέσδερεψαν κατὰ λόγον αἳ 

πμ,  Πεομπιδεδαπε αμίεπι Ίμπια Ερἰσεπί εεαίγηπι 

[ταίγε. Ἡογμπι αεἰαῖῖ μγουεεείογί οτί [επιο αἷε, Ἱι- 

πἰογϊ [ερείπιο οὐογία ε[. Βενεγ[ις μΗἴφμε [ιπιμί εαᾶεπι 

ποια Τποτόιις φίπφμε αἰες ἱπιεγπί[ε εἰ α τεειάίνα µέε-- 

με [πιμὶ ἀεοίπιο [εριῆπο Ργοτ[ιο ]μαίεας εβ.. Εἰμ- 

για ομϊμίο ἆαῑε πιοιδις ]μάίςαιις ε[, ἀἰεθιο [ερέεπι 

Τπεεγπιϊ[τε εἰ α Υεεϊάιυνα τεΓίίο Ἱμαίεαεμς -εβ.  Ινοππμίς 

Φμοφμε ἀἱε [εριίπιο ]ιάϊσαιως ε[ῖ, ἱπεεγπιίβε εγέδις ἀῑε- 

διὰ εἰ [ερείπιο ]ιαάίσαές ε[ὲ. «4ος γεἰϊφμῖι [εητο, ἰπεεΓ-- 

παῖ[ε Γεω εἰ ἰεγεῖο ργε]ειπάιε. «αι ὑπτεγπαί[ιε ρτίπιο εἰ 

ῬΤίπιο ρτελεπάιε εἰ ]μάίσαξιως ε[, φμεπιαάπποάμπι Ένα- 

Φοπεῖ αἱρματ[ις Πίο «ομβίε «4 [εηίο ]μάἰοσειως 

ε[ξ, ὑπεεγπαίιε Γεριεη, α Τεοϊᾶίνα Φφμαγίο Ἰμαάίοαιμς «[ξ, 

με Αρίαϊάαε ᾖ[ίαε. Ἰέαφμε ομῖ Ίος ἴπ [αμ αεδγοία- 

Τιωηιῖ, εογµῖπ ρίιμΓἰηπὶ ποο πιογδί ἴεπογε ἰαῦοτατιωὲ: αἷ-- 

σιε σϐμι Γμρεγ[μεγμμὲ  ΘΟΓΗΊΠ πουϊὶ Πεπαίπεπα, οιεῖ [αείαε 

ΠΠΗΦΥ ΟΡΩΝ γευε/[ίουεες" Γεομλά μα γαεοπιοι Πο Γεζμηγέ- 
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με γενόμεναι καὶ διεσωξζοντο πάνεες οὓς ἔγω 

οἶδα, οἷσιν αἳ ὑποστροφα) διὰ τοῦ εἴδεος τούτου γενοίατοι 

οὐδὲ τῶν διανοσησάνχων διὼ τούτο» τοῦ τρύπου, οὐδενὶ 
οἶδα ὑποστροφὴν γενομένην πάλιν. ἔθνησκον δὲ ἐν τοῖσι 
φοσήµασι τούτοισιν οἱ πλεῖστοι ἑκταῖοι, οἷον ᾿Επαμινών- 

δας καὶ «Σιληνὸς καὶ Φιλίσκος ὁ ᾿ 4νταγόρεω. 

Τὸ μὲν χρήσιμον τοῦ λόγου πρόδηλον ἐπὶ τῶν εἰρημέ- 
νων ἐστὶ, τὸ ὃ ἄχρηστόν ἄδηλον, ὧστ οὐ ζητεῖν αὐτὸ προσ- 
ἤκεν, [7τ] ἀλλ οἳ μὲν τὰ Ἰρήσιμα σπουδάζοντες έαυ- 
τοῖς πράγματα παρέχουσε, ζητοῦντες πῶς εἰπὼν ὁ “/ππο- 
κράτη τῷ μὲν πρεσβυτέρῳ τὴν κρίσιν ἑκταίαν γενέσθαι, 
τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑτδομαίην. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν εἰπωὼν, 

ἐπέστρεψεν ἀμφοτέροις ὁμοῦ τὴν αὐτὴν ὥρην, ἐπήνεγκε, 
«διέλιπον ἡμέρας πέντε. οὐ γὰρ αμφοτέροις ὀννατόν ἐστι 

τὰς πέντε διαλιπεῖν, ἀλλὰ τῷ ἑτέρῳ µύνῳ, καίΐτοι γε καὶ 

δυνατόν ἐστιν αὐτὸ τοῦθ ὃ λέγουσιν, ἀκοῦσαι περὶ μόνου 

τοῦ ἑνὸς, τοῦ δευτέρου πατὸ τὴν διήγησιν εἰρημένου, τοῦ 

τίπὲες σιοσφιε εδο υἱάί, τἱ ΟΠΊπεΣ [εγναδαπίιω, οφ μίδις 

Άμ]ις Αεπετὶς ΤΠΟΥΡΟΥΗΠΑ γευεχ[ίοπες εοπείβεγωµ. . «4ε 

Ίος πιοζο αεβγοίαπίτιτα πεπαϊμῖ γεεἰάιυαπι α ἀεοίπιο 

[ερείπιο τιτ[ις οδοτέατα [ί[ε πουὶ. Ἠίτεε νεγο ππογξἰς 

Ρἱιγίππί [εωιο αῑε πιογιεδαμίμτ, μὲ Εραπιποπάας, διίε- 

πμς εἰ ΡΙίεοις «άπίαρογεί [ἶτς. 

Όσ]ε απῖάεπι οταϊ]οηῖ εκ Ρτοᾶποίῖ5 πιαπϊ{ε[ίαπι, Ἱπ- 

πι] νεγο οΡ[οαγιπα εἰ. Όπατε 1ρ[απι ΙΠγε[Ισαγε ποπ 

ἀεομῖῖ, Οείεταπι απά αΙρας Παάεπί, ΠΡΙ περοίῖαπι {οεί- 

{ασε ἀποιγεπάο. ρτοπιιποϊανετΙῖ ΠΗΙρροσταίος, Δείαίθ ΄Ρτο- 

νοο]οτὶ [οχίο ἀῑο οτἰ[η, Ἰαπίοτί Περίίπιο οροτίαπι Γα1ῇ], 
Αί τατγία5 Ῥοβεα παἰτίαπε Ππανα] εαάεπι Ίοχα γεγεγί[ας είς 

πηοςκ Γαρήπτα ΗΕ, ἀπεογπαϊ[ε ἀῑθς απἶπααθ. Ίλοι επίπι Που 

Ροϊιῖέ αἱ υἱγίᾳπο ἀῑε φπίπᾳπε, Γεά α]ιετῖ [ο ἀπίεγπω][ίς- 

τα, εἴαπα[ῃ οοποε(αίατ, αποά Ῥτο[εγαπῖ Ίου {ρ[απι ἆε απο 

{οἱο 1π{ε]ΗΡὶ Ρροῇε, αἰίετο 1Π ΠΔΥΓἴΙοη8 επιηο]αϊο [ερίϊπιο 

Νο 
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κριθέντος ἑβδομαίου τὴν πρώτην αρίσιν. καὶ εἰὲ δὴ τούτῳ 

διέλιπεν ἡμέρας πέντε, πρόδηλον ὅτε τῷ κατὰ τὴν ἕκτην 

ἡμέραν κριθέντι [κατὼ τὴν δευτέραν ἡμέραν κριθέντος] 

ὀιέλιπεν Ἐξ. ἐγχωρεῖ δὲ κατ ἀρχὴν εὐθὺς ὑπὸ τοῦ βιβλιο- 

γράφου τὴν λέξιν ἁμαρτηθεῖσαν φυλαχθῆναν, καθάπερ καὶ 

ἄλλαι πολλαὶ τοῦτο πεπόνθασι, παρά τε τῷ Γπποκράτευ 

καὶ ἄλλοις οὐκ ὀλίγοις. ὃ δὲ λέγω σφάλμα τοῦ βιβλιογράφου 

γενέσθαι, τοιόγδε ἐστίν. ἐνεδέχετο γεγράφθαι μὲν ὡδέ πως 
τὴν λεέξν, διέλιπεν ἡμέρας ἓξ μὲν τῷ πρεσβυτέρῳ, τῷ 

ὁ) ἑτέρῳ πέντε. τὸ γράψαι δὲ τὸν ἁμαριάνοντα, διέλιπε 

πέντε, καὶ πιθανώτερον ἐπὶ τῷ πρεσβυτέρῳ, τὰς ἓξ διαλι- 

πεῖν, τῷ δὲ νεωτέρῳ τὰς πέντε, τῆς ὃ ὑποστροφῆς ἅμα 

ἀμφοτέρυις γενομένης κατὰ τὴν δωδεκάτην ἡμέραν. ἐφεξῆς 

γοῦν φησὶ, ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἑκταίοισι, διέλίπε 

πεέμπταίοισιν, ὧστ᾽ εἰκάσαι τοὺς ἀδελφοὺς τών τοῖς πλείστοις 

γενομένων κρίσεων καὶ αὐτοὺς εἶναι παράδειγµα. μετά γε 

μὴν τὴν τούτων διήγησιν καὶ ἄλλας κρίσεις ἔγραψε πολυ- 

ειδες ἁπάσαφ τῇ ἑπτακαιδεκάτη περιγραφομένας ἡμέρα, 

ἀἷςε  Ῥγμπα πά]οαίίοπε Ἰαά]σαίο. «απι {4 Ἠπῖο απίεγπι[ε 

ἀἱες ααἴπφιε ραίεῖ αἰ[ετ, απ [εχίο ἆῑε Ἰααάϊοαίας εβ, [εκ 

ἀἷες Ἰπίεγπ[[[ε, Εἰοτί 4ποᾳαε Ρροίεβ Ῥετ Ἱπ]ῖα γ]αϊαπι 

τα Ερτατίο ἀῑοίΙοπεπι Γεγναίαπι ε[αε, ααεπιαάπιοάιπα εἰ αἶϊαο 

πηπ]ίας 1ά Ἱρίαπι [αρίεγαπε ἴππι αραιά Ηϊρροογαίεπι Ίπι 

αριά αῑοδ ΠΟΠ Ῥαιμςοθ. Όποά απίεπι ἀῑσοο Ἠρτατϊ Θγτα- 

{ππι {α1[Πα, ἰαὶα ε[, Ροϊαί επῖπι [οπρία ε[ῖε ἀῑείίο 1π 

Ίππο πιοᾷἅπας ΙΠΙΕΥΠΗΙΠΙ αἰίεγὶ [εκ ἀῑεδ, α]ιετί φπ]πηᾶς; 

ααῖ νετο αβθγταν1Ε, {οεπιρβ[α ροίιί: ἹπίεγαϊΠε ααἵπαπε, 

αἴφιο νετ Γαίας ε[ι Γεηῖοτί πἶάεπι [εκ ἀῑες Ππίεταβ[ο, 

Ἰαμ]ογϊ γετο απΙπααθ, οϱασπα πίτας βπια] τενεγ[ο 1 ἀῑθιι 

ἀποᾶροίπιαπι ἀποϊάθείε, Θεαπεπίϊ ἵξαπα [οχία αἲξ: Ρατ 1πη]6 

{εχίο Ἰπάϊοαίας ε[, ἀπίεγπηαί οαϊπίος ταέ νΙάεαπίατ εἴ 

{παίτος 1ρ[ εχεπιρ]ηπ ε[οα ]αά]οαίοπαπι ᾳπαο ρ]ασίπιϊς 

οοπΙρεταπῖ.  Ῥο[ νετο Ἠογιπι επαγγα[Ιοπεπα ]αά]σαί1οπ6θ 

α]ίας [οτἱρβῖ, νατία ΟΠΙΠΕΦ αας ἀεοίπιο [6ρίίπιο ἀῑς οἵς- 

ειηΓογΙΡιΜίανς ἴαϊεπι νετο πα]]απι οαπαἶεπα ἵπ ἀπορας Ίτα- 
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{ ) 3 , » α Ν - ’ 39 -” 3 ’ 

τοιαύτην ὃ ουδεμίαν, οἵαν ἐπὶ τῶν δύο αδελφών έγω φημε 
ο. Ε ’ α 

δεῖν ακούειν, ὡσθ' ὑποστρέψαυ κατὰ τὴν δωδεκάτην ἡμέραν 
η] .] . 

αὐτοὺς ἁἀμφοτέρους καὶ νεωτέρου διαλείποντος τὰς πέντε. 
Δ «, - σε ν - 

πιθανὸν μὲν οὕτως ἐν αὐτοῖς ἐθῥέθη, ἵνα τὸ τὲ πρὺς τοῖς 
» Α “” 3 - /’ .) 3 ς ” ζ 

αλλοις  ὅμοιον αὐτοῖς διασώξηταιν το ἐξ υποστροφῆς ἕπτα- 

καιδεκαταίους κριθῆναυ καὶ τὸ ἴδιον, ὅτυ περὶ τὴν δωδε- 

κάτην ὑπέστρεψαν. καὶ καλὸν ὃ’, ὡς ἔφην, μὴ ζητεῖν ἔχον- 
Π , ! . “ ες 

τα χρήσιμα. καὶ τοίνυν 1δη καταλείπωμὲν ἅπαντα τὰ περὶ 

κρίσεις ἐφεξῆς αὐτῷ λελεγμένα, κεφάλαια ἔχονιες κατὰ τὲ 
5 3 μ] 3 - 

μὲν ὁμοίας αὐτας γενέσθαι, κατὰ τὶ ὃ ἀνομοίας. τῶν }άρ 

του πρώτων κρίσεων του πατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν ἀναι- 
θούντων τοὺς νοσοῦντας ἢ ἀπίστων γινομένων ὡς ὑποστρέ- 

σα [4 ΄ » - 

σειν αὖθις ἐπὶ τὴν ὑστάτην τὲ καὶ τελείαν κρίσιν, ἐπὶ τῆς 
’ ” «/ 

ἑπτακαιδεκάτης ἡμέρας Λαμβανουσών, ἐν τούτῳ τὸ ὅμοιον 
καὶ τὸ ἀνόμοιον ἐγίγνετο. μετὰ δὲ ταῦτα κρίσεων ἄλλων 
μνημονεύει καὶ ὑποστροφῶν γινοµένων εἰς τὴν εἰκοστὴν 

ἡμέραν, ὧστ ἓν ταύιη τελείως κριθῆναι. κατέκειντο παρὰ 
η , Π , 3 , 3 Δ , 5 

το Φέατρον. }ραφουσέ τινὲς οὐ Ὀεατρύν, αλλα Όερετρον, ἵν 

ἴπ]ρας Ππίε]Ηρεπάαπι ἀϊσο, τί 1π ἀποάεσιπο ἀῑε πἰτίφια 

ΙΙΟΥΡΗ5 τενεγίεγείατ εἰ ]απϊονί απἴπ(αε ἀῑερας ἀπιεγην)ττο-- 

τει, Ετοβαδϊμίεν αιπϊάεπι ία 1η 1ρ[ς ἀῑείαπι ε, μἱ ἴππο 

αυοά. 1ρ[5 ουσ ας ε[Πει ᾖπι]α, {[οινατείας εἰ ααοά 

8 τεο]ἀϊνα ἀεοίπιο Γερίμπο ἀῑε Ἱιάϊισαγεηίας εἲ Ῥεει]ῖα- 

τΊἴευ αιιοᾷ ἀποάεοίπιο πιογρας τονετίετεία. Θεά Ίοηε- 

Βαπι εΠ, υἱ ἀῑκί, Ποπ ρετγε[βίσατο αὐππαι φποά π[]ο Πί 

Ίαρεας, εἰ Ίαπι Ρταείογηλίαπχα Ἰαθϊοία οπιηπῖα (ααο αὐ 

1ρ[ο [ετίιθ οοππιαία ἀῑοία [απί, [πηπιῖς οοπ{εη, ϱᾶ- 

ἴοήας αα]άθηι βπη]ία {ρία Πιθνίπε εἳ απαίεπας 1 [Ππαῖ]ία, 

Οέσπι επῖπι ῥρτίπιας Ἱπθ]οβίῖοπες ααί [οχίο ἀῑο αεστοἰαπἰον 

(οἱ]εγεπῖ απἰ Πία ἱηῃβάας ε[ἴεπε, αἱ πιοχδί την [απι αἆ α]{ἰ- 

παπι. αὈΓοἰαίαπιααθ χεάΙτεηί Ἰαάἱοαίϊοπαπι, ἀἱε ἀεοίπιο [6- 

Ρίπιο Ρτεμεπάεπίεν, 1π Ἠοο ἵμπαι Ππιι]ο {μπα ἀΠπηπ]ο Πο- 

υαῖ, Ρο[ι Ἠαπεο νέτο Ἰαάϊσαίϊοποςδ αἰίαδ οοπιπιεπιογαϊ εἰ 

τενετ/[ίοΏ6ς, αιἰπε 1Π Υυ]σε[πτπι ὀ1επι Ἱία Ιποϊιάσταπὲ, αἱ 1α 

εο αΡ[ο]ιίε Ἰαά]σατεπίας,. Παδίιαδαπε Ἰμπία ΕἰεαΥ µη. 

Οιάαπα [ογραπί πο ἠιθαίτααι, [οὰ ἠνογείναα, πί Ππίει- 
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ἔχωσιν ἐξηγεῖσθαι χωρίον τυ εἶναι παρὰ τὸ θέρεσθοι κεκλη- 
μένον οὕτως. διαφέρει ὃ' οὐδὲν εἰς τὴν προκειµένην Όεω-- 
Οἱαν ὕπως ἄν τις γράφει τὼ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτωνι καὶ 

γὰρ εἴτε Περιγένους εἴτε «ἰωνος ἢ Θέωνος σαν ἀδελ- 
φοὶ διήνεγκεν οὐδὲν, ἀλλ οἱ μὴ δυνάµενοι τὰ κατὰ τὴν 
ἰατρικὴν τέχνην ἐξηγεῖσθαι καλώς, ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἑκτρε- 

πονται περιεργίας. ἁ] 

 σ Ε 
[78] Οἷσι δὲ τὰ παρὰ τα ὥτα γενοίατο, ἔκρινε μὲν εἰκθ-- 

» ’ 2 3 

σταίοισυ. κατέσβη δὲ πᾶσιν οἷς οὐ ἐξεπύησεν, αλλ ἐπὶ 
, 3 ’ , ” λος | » 

πυστιν ἑτραπετο. Αρατιστονάακτῃ τῷ παρα Πρακλίῳ ῴκευ 
; -” Π “ / 3 ΄ 

καὶ Σκύμνου τοῦ γναφέως θεραπαίνῃ ἐξεπύῃσεν, απξέθανεν. 
πχ. ϱ « / ’ ην ς ῃ ευ] 

οἷσι δὲ ἔκρινὲν ἑβδόμη, διέλιπεν, ἕνατη ὑπεστρεφεν, ἐκρι- 
-” ς - 3”, « ’ « ο 

γὲν ἐκ τς ὑποστροφῆς. ἔπρινὲν ἑβδομη Φανοκρίῳ, ὃς 

κατέκειτο παρα. Γνάθωνι τῷ 7θαφεῖ. 

Ρτείοπίας Ίοσσπι ε[ο αἰαπαιι αε[άναο ΠΜαριίαἰΠομϊ αοοοπι- 

πποάμ]α αἳ  ατᾷεπᾶο ' Πο. αρρε]]αίαπι. θεά αποπ]οάο απἶδ 

{α]ια [ουἷραί  ποπήπα, πα] αἆ ρταε[επίεπι [ρεοι]αίίοπεπα 

Ἰπίογεβ; πεφιαο αιοφιιαπα τε[ετί απ΄ Ρεγϊσοπίς γεὶ ΤΠεοπίς 

νο Πἱοπὶς {παίγες εἶ[επῖ, αἲ ααἴ Ῥτορε [εοαπάααι αίεπ 

πιθάῖσᾶπι 6παιταχε πεφαειιηῖ, Ἠϊ αἆ ἰαιες οαγιο[ίαίες ἀἱρτο-- 

ἀϊαπίατ. 
«τος 

ΧΧΧΙΥ. 

Οιῖδις αιμίεπι αἆ αµγες ἐιζεγεμία ῥργουγεαία ε[]επε, Πες 

νίρε[ιπιο ἄιε ογί[ς οὐογιεῦαίμγ. Ομίδις νεγο ποπ [μρ- 

Ῥιιαγμπὲ, ἐς οπηπίδις Γεπεία εἰ [εάσία [ιν ]εά αἆ 

νε[ιοαπι οΟΜυεΥΓα, Ογαιι[οπαείαε αριᾶ Ηεγασ]ίμπι ἄε- 

ομπαθεεῖ εἰ οΥπαιὶ Γιο” αποϊἶαε [μμριγαγιπὲ ας Ἱπ- 

τεγἱεγµηῖ. Ομίδμιάαπι υετο πιογδις [εριίπιο ἅιε Ἰιαι-- 

οαίμς εἰς πουεπι ἄῑἰεδις ἱπέεππιές γευετ[ως ε[ῖ εἰ εν 

γεεἰάίνα οαµαγἰο ἅιε Ἱ]μαιοαιμς εξ. [Ἀμαποσγίιο αριᾶά 

6πιαίᾖοπεπι γρἰοίογεπι ἀεοιππύεπιί ἅίε [εριππο ]ιάίσα- 

τμς ε[ἢ. 
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Ὁ καὶ πρὀσθεν εἶπον ἄξιον εἶναι μνήμης, ἀναμνήσω 

καὶ νῦν, ὅτι παραδοξὀτερὀν τε καὶ σπανιώτερον ̓  ἐκείνου. 

τὸ γὰρ Χωρὶ τοῦ ὁιαπυῆσαι τὼς παρωτίδας ὑπὸ µόνων 
τῶν κάτω γξνομένων ἐκκρίσεων θεραπευθῆναι, μὴ πάνυ σύν- 
ηθες γενόμενον.  ἐπέτέινεν ἐν τῷ νῦν λόγῳ γράψας ἄρα- 
τιστονάκτῃ καὶ τὴν τοῦ γραφέως θΘεράπαιναν. ἀποθανεῖν 
(3756) ἐκπυησάγτων τών περὶ τὰ ὧτα. '. µάγχεσθαι γὰρ 
δόξει τὸ, πἐπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσεως καὶ ἀσφώλειαν άγιει- 

ην σημαίνουσιν. αλλὼ νῦν γὲ τὰ μὲν κατὰ τὰς φλέβας 

αἴτια τῶν πυρετῶν οὐκ ἔφθασε πεφθῆναε τῷ..Ἀρατιστο- 

γάκτῃ καὶ τῇ Θεραπαίνῃ τοῦ 7βαφέως, ἡ οὐκ ἂν ἀπεθανεν. 

αἱ μµέντου παρωτίδες ἐπέφθησαν, ὕπερ ἔφην σπάνιον εἶναι 

καὶ δεῖν αὐτοῦ μνημονεύει, ως ἐνδεχύμενον κέρικὴκ. 7ενέσθαι 

πέψιν ἐν μορίρ τινὰ καίτου τῆς ὅλης γόσου μὴ πεφβείσης. 

τὰ ὃ ἄλλα πάντα τὼ κατὰ τὸν τρὀπον τοῦτον εἰρημένα 
περὶ τῶν κρίσεων ἐξειργασάμεθα τελέως ἐν τοῖς περὶ κρί- 

σέων καὺ κρεσίµων πμεων 7εγραμμένοις. ἡμῖν ὑπομνήμασεν. 

Οιιοᾷ αἳ απίοα ἀῑκϊ πιεπιοτία ἄϊσηαπι εἴα, 1 παπο 

Πποφας πεπιοταίηχας [απας οπιοά 1ο {πι αἀπιγαβί]της, 

απι ταν]αδ. ᾿Ομοά επἶπι ραχοίιάες οἴῖγα ΓαρραχαΓἴοποπι 

οαγαίαε Επῖ [ος αἆ 1Π{εγίοτες Ῥατίες {αο[ῖς εχοτειἸοπῖρηας, 

ΠΟ να]άο οοπ/{πείαπα ε[, Γεὰ γεπι ααχῖῖι [ογίρεπς Ίνα, 1χι 

ογαΐϊοπο (ταιΙ[ιοιιαεῖες εἰ Ρρὶοίογίς- αοϊ]]απι ἀπτετ] [Πε ἀιι- 

οῖς αἆ Γαρριταίοποεπι Ῥατομάίρας: πα οι1πι Ἠου Ρ"ρηατε 

νιἀείατ. (ΟοποοσίΙοπες ]ιάΙοαΙοπ]8 οε]εγτίαίεπι Γεοάταππηιιθ 

[α]αΐοπι ἀεπαποῖαπί. Ύεταπι εἴ παπο Ύπαε {εργα 1η 

νοηῖς οοπΙπερεηίατγ οαμ[αε Ποπ ῬεΙΙδ εταπί οοποοείαο 

Οτα(Ι[οπαοίαε εἴ. αποϊ]]αε ῬΡϊοϊογί απί ποπ ΠπιεγΙΠεηί, 

Ραγοί]άες νετο ππαἰαχανεταπί, αποά ταταπι ε[ε εἴ ΠΠΕΙΟ- 

πία ἰεπεπάσπι ἀῑκί, «4οᾷ Ῥοβιρβί]ε Πε ρατίοπ]αγεηι 1 
ρατίε αἰίαπα οοπζοοίίοπεπι Πεγῖ,  ΠΙΟΥΡΟ ἴοίο Παιάφιια- 

11η οοποοσίο.  Όπαρ οείεγα Ίοο πιοάο ἆθ ἹπάίσαΙοπίριις 

ἀῑεία Γαμί, οππηῖα αΡ[ο]πίε ργοΓεφπαΙ Γι ΤΠ 5 αῑο5 

4ε άἱσαιἰομίριις εἰ ἀῑεῦις ]αάἱοβίογῖϊ οοποπἰαγ]] Γοχί- 

Ρίπλ15. 
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ορςμ ο σπἒν 

“Υπὸ δὲ χειμῶνα περὶ ἡλίσυ τροπὰς χειμερινὼς καὶ μέχθὲ 
ἰσημερίης παρέμενον μὲν καὶ οἳ καῦσοι καὶ τὰ φρεντικὰ 
καὶ ἔθνησκον πολλοί.  αἳ μέντοι κρίσιες 'µετέπεσον καὶ 
ἔκρινε τὸ τοῖς πλεἰστοισιν ἐξ ἀρχῆς πεαπταίοισι, διελί- 

πετο τεταρταίοισι, ὑπέστρεφεν. ἓκ δὲ τῆς ὑποστροφῆς 
ἐκρινε πεµπταίοισιν. τὸ δὲ σύμπαν τεσσαρεσχαιδεκα- 
παϊοισι. ἔκρινε δὲ παιδίοισιν οὕτω τοῖς πλείστοισιν, ἀτὰρ 
καὶ πρεσβυτέροισιν. ἔστι ὃ οἷσιν ἔκρινεν ἑνδεκάτῃ, ὑπέ- 
Ἵστρεφε τεσσαρεσκαιδεκάτη, ἔκρινε τελείως εἰκοστῃ. εἰ 
δέ τινες ἐπεθῥίγουν περὶ τὴν εἰκοστὴν, τουτέοισιν ἔκρινεν 

τεσσἀρακοστῆ ἐπερῥίγουν δὲ οἳ πλεῖστοι περὶ κρίσιν τὴν 
ἐξ ἀρχῆς. οἳ δὲ ἐπιρῥιγώσανεες ἐξ αρχῆς περὶ ας Αν 

καὶ ἐν ́Ἔῆσιν ὑποστροφῇῆσιν ἅμα κρίσευ. 

[το] Χειμῶνος ῦν μνημονεύει κατὰ τὸ τὸ δεύτερον ἔ έτος, οὐχὶ 

κατὰ τὸ πρότερογιὸν ἐν τῇ καταστάσεν διηγήσατο καὶ λέλεκταί µου 

ΙΧΧΧΥ. 

ὁμό ἠίεππεπι οἶτεα ὀγμπια]ε [οἰ[είμπα εἰ αἆ αεφμῖποοξίωπα 

1σομε Πεὂτες αγάεπίες εἰ ρ]γεπιϊᾶες μεγάμγαδαπε ππµ[ῖ-- 

οµε ππογἰεαπεμγ. ΟγίΓες ἕαππεη νατίε επεἰάεγµηε εἰ επ 

Ῥτιμεὶρίο ρἰιγιπαἰὶς φμῖπιο αῑε ππογδις ]μαάίσαιως ε[ὲ, ἀἰεδις. 

φμαίμον ἰπεεγπιίπε, τερειϊϊιφιε εἰ α τεεἰάϊνα φμϊπιο ἀῑε 

Γάϊεαδαεμτ, ἀεπίφιμε [ωπηπια ἀῑεγπι φκαιμογάεεῖπι. Όμε- 

τὶς ία μἰιγππὶς εἰἶαπι παϊµ ῥταπαάϊοτίδμς ]μάίσαιίο εοΠ-- 

ρῖε. (μϊδικάαπι ειἶαπι ιωιάεοίππο ]μάϊοαδαϊμγ, ἀεείπιο 

οµαγιο τεεϊάεδαι, ασ ϱἰβε[ιππο ψεγ[εειε )μάϊοαδα πεμΤν 

Ομοᾶ [ ομὶ υἱρε[ιπιο [μρεγτὶβμετίπε, Πῖς φμαάγαβε[ιπιο 

μαάἰεαδαιμγ. διρεγτὶβμεγιωπὲ αµίεπι ρἰμγἰππὶ [ιμὸ ]αϊοίμτα 

ΡΥίπμπι. Θμὶ νετο [μὸ ]μαιείμπα μετ ἱπία τίσµεγωπε, 

εἰίατα ἵπ γεοϊάϊυἰς µπα ομῖα ]μαιοίο γίβµεΓι. 

Πιο Ἠϊεπιϊς αππὶ [εοιπάῖ ποπ Ῥτϊπαϊ πιεπηΙπῖΕ, 4 παπι 

Γρίο 1η βαΐπ εκρ]οιτ, Γαροτίαφ ἆ πιο οαυ[α ἀῑοία εἴι, ο- 
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πρόσθεν ἡᾗ αἰτία, δι ἣν αἳ φρενίτιδες ὕστερον ἐπλεόνασαν, οὐκ 
οὖσαι κατ ἀρχὰς, ὀλλὼ καὶ τὰς τῶν κρίσεων προθεσμίας μὲ- 
ταπεσεῖν φησὶ καὶ διηγεῖται αὖ καὶ τὴν τούτων ποικιλίαν, 

κοινὸν. ἐχουσῶν πρὸς τας ἔμπροσθεν εὐρημένας τὸ μεθ 
ὑποστροφῶν γίνεσθαιν. παιδίοις μὲν. οὖν καὶ τοῖς τούτων. 

ἔτι πρεσβυτέροις τεσσαρεσκαιδεκαταίας τὸ σύμπαν γενέ-- 

σθσοι φησὶ τὰς Φκρίσειςο. . καὶ γὼρ δαφορεῖται τάχιστ αὐτοῖς 
τὰ τῶν νόσων αἴτια καὶ πέττεται. τοῖς δ ἄλλοις οὐ µό- 

νον εἰς τὴν εἰκοστὴν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τεσσαρακοστὴν ὄφι-- 
ανεῖσθαί φησιν ἐξ ὑποστροφῆς τὴν ὑστάσην κρίσεν, καὶ οὐ-- 

δὲν Θαυμαστὸν ἀξιολόγους γενέσθαι διαφορὰς . τῶν κρίσεων 
ἐπὶ τῇ ποέκελία τῶν νοσημάτων. 

| ’ 
Πτι 

᾿Ἠπεθῥίγουν δ' ἐλάχιστου μὲν τοῦ ἦρος, Θέρεος δὲ πλείους, 
φθινοπώρου ὃ' ἔει πλείους, ὑπὸ δὲ χειμώνα πολλῷ πλεῖ- 
στοι, αἳ ὃ αἱμοθῥαγίαι ὑπέλειπον. 

Ία5 ργαῖῖα Ῥ]τοπϊ[]άοε ποηΏ ῥρες ἀπῖμα, [εᾷ Ῥο[ίεα τού 

ἀατιπί. Ρταείεγοα Ρταεβπῖίος ]αάϊοαοπαπι ἀῑε Ἱπππιαίᾶ- 

{ος ε[[ε Ρρτοπιποῖαί, αο τητίααι εἴῑαπι Ἠαταπι νατίοίαίοπι 

εχροπΙξ, αἱαε οσα ΡΓβεΚΙοΙΙ ΟΟΠΊΠΙΙΠΕΠΙ Παρεπί τεοϊ[-- 

γα, Ῥιαεεῖ 4ποαιμθ΄’ αἶᾳιπε 5 εἰἰαπιπαπα αεἰαῖε Ῥτουοε- 

εἰ]οτίβας Ἱιά1οαίϊοπες 4εοΙΠο απαξίο Ῥτοτία5 αοοϊἁ][[ε Ῥτο- 

{οτί. ις εἰεπῖπι πΙογβΡοσαπα οαπ[ας οε]ετΊπιε ἁῑ[οα Πα πίατ 

οοποοφπππίηιο. Οείατῖ ποἩ [οι αἆ νἱσεβπιαπι, Ὑογπα 

εί αἆ απαἄτασε [παπα Ρετνεπ]ζε αἲί εκ τοοἰάίνα ]ιά]οαιΙο-- 

ποπι τι] ίπιαπα, ηλ] ή]φπο πηγα ε[ι { ἵπβσπες ]αά]οαίοπΗπι 

ἀιΠετεπίααε 1Π ΠΙΟΥΡΟΣΙΗΙη ναγ]εἰαῖο εχΙ1ίεγῖΠῖ. 
, 

ΓΙΧΣΧΧΤΙ, 

Ψετε αμίεπα γἰβεδαπε ραμεῖ[[παῖ, αε[ίαιε ρἰμτές, αιζΗπΙΟ 

εεαπαπµτα ρίμτεςς, [ιμὸ Πίεπιεπι ἰοπβε ρ]ωγίπαῖ, «ε [αι- 

ξωϊπῖς μετ πατες μτοβιυνία οε[]ατιπε. 
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᾿1ρος μέ νηταυ - νῦν τοῦ κατὰ τον πρώτην κατασιᾱ-- 

ΗΝ ὑπ αυτοῦ ῥηθέντος, οὐ κατὼ τὸ δεύτερον ἔτος. «οὐ γὰρ 
ἐξέτεινεν ἐπὶ τοαούιω γὲ τὴν δωήγησιν τῶν γιγνοµένων νὸ- 

σημάτων, αλλὰ μέχρι. καὶ τοῦ δευτέρου χειμώνος ἀφίκειο. 
διὼ τὶ δὲ τὸ τοῦ. χρόνου προϊόντος αἀεὶ καὶ μᾶλλον ὁ τῶν 
ἐπιρῥιγούντων αριθμὸς ὐξάνετο. πρόσθεν ἤδη μοι: δυνάμεὺ 
λέλεκται κατ ἐκεινον τὸν λόγον, ἠνίκα μὲν ἀνεμίμνησκον» 

ἐπιδέδεικται μοι τὸ ῥἴγος γινόμενόν, διὰ τῶν στερεῶν σώτ 

µάτων. διερχοµένης. τῆς ξανθῆς χολῆς, οὐκ ἐν ταῖς κοιλό- 

τσι τῶν. ἀγγδίων περιεχοµένης. ἐν αρχῇ μὲν οὖν ἐν πινή-- 

σευ οὖσα τοὺς καύσους. ἐγέννησε, μἐταλαμβανομένη ὃ ὕσεξ- 
ϱον εἰς τὰ σαρκώδη μόρια καὶ ὃν αὐτῶν ἐπὶ τάκιὸς φεβο- 

µένη τὸ ῥῖγος εἰργάσατο. κατ ὀλίγον ὃ ἀποπαύεσθαι τὰς 
αἱμοθῥαγίας, μηκέετ ἓν ταῖς φλεψὶν οὔσης, αλλὰ διασκεδαν-- 

φυµένης εἰς ὕλον τὸ σώμα. 

ο ς λα 
Ψογῖς Ἠππηο πιοπηϊπ]ξ ο ποά 1π Ρτίπιο Παΐα αἳ 1ρίο 

Ῥτοπιποϊαίαπα εί, πον [εοαπαί αππὶ, ΧΟΠ ομίπι 60 δις 

ΏΙΟΥΡΟΓΙΠΙ στα [αμ παπα. οπαγγαου επι ρτοάικίέ, γέταπι αἆ 

Γδειπάαπι τδαιο Ἠ]επιοπι εκἰεμάί. Όαχ απἴεπι ΓεπιροΓ!δ 

Ῥτοστοίζα ἵπ ἀῑες εἰἶαπι αἴηπε οἰῖαια ΓαρεγγίρεπΙαπα πα-- 

ΠΙΘΓΙ5 Δςογοίατ, Ίαπι ρτο νΙγΙΡις απίεα παγτανί 1]ία οΓᾶ-- 

ἴἴοπε, πδρῖ «πάπα αάπιοποτοιι, ο[ἰειάϊ τίσοτγεπι Πεςὶ ααπὰ 

Πανα Ρ1]15 [ο]άα ρεγπιεαῖ ΟΟΙΡΟΤΑ, ἨοἩ απίεπι 1π να[ο- 

ΣΗΠΙ οαν]ίαρας οοπ{ΙΠοείαγ. Ἱασιε «πάπα 1 πιοία Ρεν 

πα ο[[εί, {ερτες ατἀεηπίε Ῥγουγεανϊϊε; Ῥο[ίεα Υεγο 1η 

οαγηο[ας ἴταπ[ιοπ Ρρητίε, αΡί Ῥες εα5 οταν Ρε]]εγείας, 

γἱσογοιη {εοΙῖ, Ῥαι]αῖπι νεχο [αησαϊπῖς εγαρίῖοπες «ε[ιπο-- 

Ῥαπΐέ, αιιοά ΕΡ1116 1ο απιρ]Ίας 1π γεμίς ε[εί, [εὰ 1π ααΠῖ-- 

νοτ/απα οοτρις ἀιΠι[α ε[Τεί. 
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«᾿ α. : ἳ 

Ἰὰὼ δὲ περὶ τὼ νοσήματα ἐξ ὦν διαγινώσκοµεν μαθόντες 

ἐκ τῆς κοινῆς φύσεως ἁπάντων καὶ τῆς ἰδίης ἑκάστου, 

ἐκ τοῦ νοσήµατος, ἐκ τοῦ νοδέοντος, ἐκ τῶν προσφερο- 

µένων, ἓκ τοῦ περοσφέροντος. ἐπὶ τὸ ῥᾷον γὰρ καὶ χα- 

λεπώτερον ἐκ τούτων, ἕπ τῆς καταστάσεως ὕλης καὶ κατὰ 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙς ΕΡΙΡΕΜ. 1. ΕΤ 
αΑΙΕΝΙΙΝ ΠΙΌΜ ΟΟΜΜΗΝ. 

αλ νεο αν ΤΑΗΙΙ5 111. 

. 

/ον]ο: ἀἰσιο[είπαιις ει εοπηπεπὶ ΟΤΗΜΙµΤΑ παίιγα εἰ οιι- 

]οσε Ῥγοργία εἀοσι.  ἜΈαπ πιογδο» ευ αδβγοῖο, εἩ 

οὐϊαιῖς εἰ ο[ετεπιε, επ Ἰὶς ειεπῖπι αἆ [αοἰίογεπι ας 

ἀϊγ[ιοιίογεπι ἀἱςποείοπεηι ἀεάμείππμτ; ευ αωείυεγ[α[ί ας 

Ῥανεἰομίατί εαεἰε[Γῖμπα [αι εἰ μηϊμεεμ]μεοπε Γγερίοπίς, 
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µέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρης ἑκάστης καὶ ἑαυτοῦ 
ἔθεος [811] ἐκ τῆς διαίτης, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ 

τῆς ἡλικίης ἑκάστου, λόγοισι, σιγῇ, διανοήµασιν, ὕπνοισιν, 

οὐχ πνοισιν, ἐγυπνίοισί τισι καὶ ὅτε, τιλμοῖσι, κγησμοῖσο, 

δακρύοισιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν, διαχωρήμασιν, οὗροισε, 
«πτύσμασιν, ἐμέτοισιν. καὶ ὅσαι ἐξ οἵων εἰς οἷα διαδο- 
χαὶ νοσημάτων καὶ ἀποστάσιες ἐπὶ τὸ ὀλέθριόν καὶ κρί- 

σίµοι.. ἕδρως, ῥϊγος, Ψύξις, βὴξ, πταρμοὶ, λυγμοὶ, 
πνεύματα, ἐρεύξεις, φῦσαι σιγὠδεὲς, ψοφωώδεες [ηἠχωώδεες], 
αἱμορῥαγίαι, αἱμοῤῥοϊδες, ἐκ τούτων δὲ καὶ ὅσα διὰ τού- 
των, σκεπτέον. 

"βνιοι ταῦτα παραγεγράφθαυ νομίσουσιν ὁμοίαν ἔχοντα 

φὴν ἑρμηνείαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῖς ἐν τῷ περὶ χυμῶν 

7ςΣ- (976) ραμµένοις, ἃ προεξήγηµαι δι ἑτέρων ἑπομνη- 

µάτων. . ἔστι δὲ δηλονότι προγνωστικὰ καὶ τὰ θεωρήματα 

διδάσκοντος αὐτοῦ καθόλους σκοποὺς, αφ ὧν χρὴ τὰς προ- 

εὉ εοπΓμεμαάίπε, εν υἶοίμν εν υἶίαε ἵπ[εμῖςν ε ο] εφιε 

αείαῖεν [ευπποπίδις, ππογίδας, [ἰεπεῖο, οοδιαεοπίδις, 

Γ οποίες, οἱσιίς, ἰπ[οπιπῖϊς φιϊδιεάαπι εἰ φµαπάο; υεἰίί- 
οαεϊοπϊῖδις, ρτιγίδς, ἰαογγπαῖςν αεεε[τοπιδις, ἀε]εειῖο-- 

πίδµςς γης, [ρμεῖς, υοπιείοπίδμς εἰ φµαε επ φίδι, 

ἵπ σιιος ΤποΥδογηπι [μοε[ῖοπες εἰ φμῖ αὐ[οε[}ως αἆ ρετ- 

πϊείεπα αμὲ αἆ Ἱ]ιάιοίμπις [μάογ, τίδου, [δις εα[ς, 

βεγπαπχεπία, [δεις ρίγίες, γιος, ᾖαιμς [1ἱει-- 

εοέ, [ἐγερεπίες, [οπογἱ/ Πιαεπιοτγ]αβίαςε, Πιαεπιογγλοίάες. 

Έασ Πὶς αμίεπι εἰ 4µαε ᾗῬεγ Ἴιαεο οοπῖπδιωπὲε εοπ[ιάε- 

χαπᾶα [ιωιε. | 

Ἠαοο αἁ[οπρία εΠο ποππα[ά οεπ[επί, Ἰΐ Ππίθνι 

Γον[ϊτία ἴεπι Ππίετργείαίῖοπεπα, ἴαπαι [επίεπίαπα 1 Πῦτο 9 

Ἠαπιοπίρας ἀε[οτῖριῖ5, α ας αἰῑῖς οοπιπεηἰατῖῖς Ῥγῖις Ππίςτ- 

Ρτοίαι! [απα1δ. Ἠαεο [απο [απ Ῥτοσποβῖσα [εονεπιαία, 

απῖθας ἆοοεί Ἡϊρροσγαίος ππγεγία]ες [οορο ἃ- απίρις 

Ρταεποίίοπςς Ποτί οροξίοί. Οείογιπι οΟΙΗΙΠΠΗΠΠΟΠΙ αϊάεμί 
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γνώσεις ποιεῖσθαι. κοινὴν μὲν οὖν. φύσιν ὀνομάξεν τὴν 
ἁπάντων ἀνθρώπων, ἰδίαν δὲ τὴν καθ ἕκαστον ἡμῶν. Ότὸ 

μὲν ἐξ αμφοτέρων δεῖ ποιεῖσθαι τὰς διαγνώσεις καὶ προγνώ- 

σοείς, ἀσφαλεστέρα ὃ ἐστὶν ἐκ τῆς ἰδίας φύσέως γιγνοµένη, 
µεμάθηκας ἐν τῷ προγνωστικῷ, κάν τῷ περὶ ἀγμῶν τε 

καὶ περὶ ἄρθρων, ἐπέ τὲ τῶν ἐν τῇ κεφαλῆ τραυμάτων, 
Ὀ] 3 ρα / / τ 2 / 
α καὶ αυτα προέξηγησαµεθα. κέλέυων οὖν αξὶ παραβαλλειν 

ἀ -” 

τὸ πεπονθὸς µόριον τῷ κατὼ φύσιν περιέχοντι, προσέθηκε 
τῷ λόγω, ὅτι μὴ τὰ ἀλλότρια καθορᾶν. οὕτως δὲ κάπει- 
ὑάν φησιν σκέπτεσθαι δὲ χρὴ ὧδε ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήµα- 

σεν, πρῶτον μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος, εἰ ὅμοιόν ἔστυ 
τοῖσι τῶν ὑγιαινόνίων, μάλιστα ὃ εἰ αὐτὸ ἑαυτῷ (οὕτω 

γὰρ ἂν εἴη ἄριστον) καὶ ἔστ ἄν γε τὸ ἴδιον ἑκάστου τῶν 

φοσούντων ἐπιστάμεθα χρώμα καὶ μέγεθος, οὐδὲν τοῦ κοι- 
νοῦ δεόµεθα. διὰ δὲ. τὸ μὴ προγινώσκειν ἡμᾶς ἅπαντας 
3 [ .“. σ ; 3 3 πε ’ ’ 3 

ανθρωπους ὅπως Σἰχον φύσεως, αλλ ἐξαίφνης πολλακις ἐπὲ 

πουὺς ἀγνώστους καλεῖσθαι, τὴν αρχὴν τῆς τὰ διαγνώ-- 

σέως απὸ τῶν παθῶν καὶ τῆς ἐσομένης προγνώσεως 
3 . ” - , ’ « Σε. - 

απὸ τῶν κοινῶν ποιούμεθα. οἷς γὰρ μήτει ῥὶς ὀξεῖα μήτε, 

παίυχαπω αρρε]]αί, Ύπαθ οπιπῖμπι Ἱοππαπι ο: ῬτορτίαΠι 

νεγο απῖπδςπ]αδφαε ποβταπα. Όαποά απίεπι εκ απιραρια5 

Πετί ἔππι ἀϊσποίῖοπες {μπι Ρταεποίῖοπϱ5 οροτίεαί αιποάφιιθ 

ΠΓεουσῖος ΠΙ εα 4παθ εκ Ρτορτία ογίξις παίυγα, 11 ΡΙΟΡΠΟ- 

[ποο εἰ ἵπ Πρτῖ ἆο [γαοϊηχί, ἆε ατιϊοι]ϊ5΄ εἰ 4ε οαρῖ(18 

νυ]πετῖρας εἰ α1ιος απίεα εκρ]οανίπιαςδ. «πρεπ Ιίαᾳαο 

Γεπιρεχ ρατίεπι αΏεοίαπι ουπι [ᾳο, ααΙ Γεοαπάαπα ηβίαχαΠα 

εἴι, Παία οομ{εττε, οτγαϊοηϊ αἀ]εοῖῖ αἶῑεπα περ]σεπάα ποπ 

ε[[ε, Ίία νετο Ἐξ 4 μππι Ἰπαπε: αἱ ἴπ αοιεῖ πιοχρί [ρε- 

ου]ατῖ {ο οροτίεί. Ρτίπιππα { ἀεστοίΙ {αοῖεδ {αΠοτυπα {α- 

οἵερις εί Ῥρταε[εγίῖπι [πε πι] Πἴ (μου επῖπι Ρᾶ8οίο 

ορίῖπια {πετίῖτ). ΌὉποά ΠΠ Ρρτορσίαπα ο]άβᾳπε αερτοίαη(1θ 

εοἰοζεπα ππαρπΙ{αάἴπεπιφιμθ ΠΟΥΟΣΙΠΑΙδ, ΟΟΠΙΠΙΙΠΙ ὨΟΠ ΟΡ18 

επί. Οσπῖα νετο ποια Ῥτορτίαπι Ποπιῖππα ΟΠΙΠΙΗΠ1 Ὠαίιι- 

ταπη Ῥτίας αρΠο[εῖπιας, 1πιο (αοᾷ εκ Ιπορίπαίο [περίας αἆ 

Ἰᾳποῖο νοοεππασ, Ῥτϊποίρίαπαι ἀ]ρποί[Ιοπίδ ππούβοχυπι εἰ 

Ῥταεποι]οπῖς Γαἱαγοχατη 4 οοπιπιιπίρας {αοίπιιδ. 9ἱ ΠᾶΠΊᾳμθ 
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ΕΠ. Οµατι. ΤΧ. [1.1] Τά. Βαξ, Υ. (376.) 
ὀφθαλμοὶ κοῖλοι μήτὲ κρόταφοι ξυμπεπτωκύτες εἴεν, οὐδὲν 

ἐρωτῶμεν οὐδένα περὶ τοῦ νοσοῦντος. εἰ δὲ ῥὶς μὲν ὀξεῖα, 
ὀφθαλμοὶ δὲ κοῖλοι, κρόταφοέ τε Σξυκπεπτωκύτες φαίνονται, 

τηνικαῦτα ἐρωτῶμεν ὕπως διέκειτο κατὰ φύσιν ἔχων. οὕτω 
δὲ κζκ τοῦ νοσήµατος αἱ προγνώσεις γίνονται τῶν μελλόντων 

ἔσεσθαι. Οδέδεικτσι γάρ σοι διὰ πλειόνων ἕν τὰ τοῖς περὶ 

Ἀρίσεων καὶ τοῖς εἰς ἀφορισμοὺς ἐπομνήµμασο τριταῖος μὲν 

ακριῤὴς ταχυκρίσιµος εἶναι, τεταρταῖος δὲ, χρόνιος, ἄμφό- 

τἐρου δ ακίνδυνοι. Φθενῖεις δὲ καὶ λήθαργος, ἄμφω κιν- 
δύνώδη καὶ ὀξέα. σκίθῥος δὲ σπληνὸς ὀλεθριόν τε καὶ 

χρύνιον. ἐκ δὲ τοῦ νοσοῦντος αὐτοῦ πρόγνωσις γίνεται 

τῶν ἐσομένων κατὰ διττὸν τρόπον. ἔστι δ αὐτῶν ὁ μὲν 

ἕτέρυς τοιοῦτος" ἐκ κοσµίου, φησὶ, 9ρασεῖα ἀπόκρισις κακόν" 

ἔμπαλιν δὲ θορυβώδης ἄνθρωπος νόδῶν οὐ αὐώνον εἰ 

φὈέγξεται Ὀρασέως, αλλ οὐδ εἰ παεραφρὀονήσει ἐν διακαεῖ 
πυρετῷ κινδυνεύσειεν. ὃ ὃ ἕτερος τρύπος τοιόσδ’ ἐστῖν, 
εἰ πάντα τὰ προσήκοντα ποιῶν ὃ κάμνων καὶ κατακούων 
τῷ Ἱατρῷ οὐδὲν ὀνίναται, χαλεπῶς φοσεῖ. τούὐναντίον ' ὁ᾽ 

' 

ηα[ας αοπίας πο Πί, πεπο οσανί οσοι] ΓαετίΠπε, πεφαθ 

σο]ἱαρία ἵεππροτα, Πεπήπεια 4ε αεστο ΙΠ[εγτοσαπιας. δὶ 

φοτο Πα[ας αοπίας {πες οανῖηας σε] οἱ οοἱ]αρία 

Τεππροτα αρραγπετῖπε, ΤΠ ϱᾳἳο Ρασϊο Ἰαρετεί, απαπα 

Γεοαπάαπι παϊιιγαπι  ε[ει, ΠΠπίεγροδαπαΙ.  ΘΦίο απίθπα 

εἴ εκ ᾿ πΠοτΡΟο Ῥναδποίίομες ααγογαπι Παπ, πεπιρε Πδίὶ 

Ῥ]υτίρας ἀεπιοπ[ἰταίααι εί ἴαπι ἵαπ Ἠρτῖς 4ε οΙπῦτιδ ἔαπα 

ἵπ ΡΠΟΓΙΚΠΙΟΥΙΠ ΟοΠιπιοη[απ]ῖς, [εγήαπας εχφ μίας οείε- 

τῖίεν ]ιάίσανϊ, απατίαηαςδ γετο ἀῑπίπγηας ε[[ο εἰ αἴγαδαιιε 

Ῥοτιοι]ῖς νασατε, ΡΙΓεΙάεπι ῥταείεγεα εὖᾗ Ιοίμαγρινηι. Ῥε- 

Ἰσι]ο[ος εἰ αοαίος; Ἰοπίς Ίεμι [οσα ἴαπι Ῥεγίοπ]ο-- 

Γαπι ἵαπι ἀαίαγπαπι, Ἐκ Πρίο απἴεπι αερτοίο ΓΗ ΓΟ ΡΗΤΗ 

Ρτασεποίϊο ἀαρ]οϊ πιοᾷο Πἱ. Άιίετ πιοάις. ε[ί, απ πα ἵ-- 

ἁστε: Ἱπ οοπιροΠ{ο Ἰιοπιῖπε απιάακ τε[ροµΠο πια]απῃ. Όσης 

ἵνα Ἰατοα]επίις Ἡ αοσγοανἑηῖΕ, Ποπ Γοιπι {- απᾶασίει Ἰσο- 

αἀαίαχ, Υέτιπα ποσο {΄ ΤΠ τιγεπία Γερτε ἀο]ιτανοαν!ϊ, ρετὶ- 

ἑπαρι(ἁτ. Α]ίεν πιοάυς' ταῖς εί: Π απ6βεΓ΄ᾳπαο ἀεοθαπε 

οπγηῖα ΓεοσγΙῖ οἳ Πιοβῖσο οβίθπιρεταης ΠΜ] άνοια, ρνα- 



ΚάΙΙΑ4ΗΝΟΣ ἩΙΣ αγΤΟ ΤΠΟΜΝΗΊΑ Τ. «97 

Ἐὰ. Όματι. ΙΧ. [8]. 85.1] Εὰ. Βα[. Ὑ. (576.) 
ἅπαν, εἰ μω/δὲν τῶν δεόντων πράττων γόσών, μετρίως διά- 

πειεαι. οὕτως δὲ κάκ τῶν προσφερομένων ἡᾗ πρόγνωσις 
ἔσται.. μοχθηρών γὰρ ὄντων αὐτῶν, ἐπειδὰν μὴ :χείρω 
Υίγνόιτο [55] αωετρίως. νοσεῖ, πρὀσηκόντως ὃ ἁπάντων' 

ιγνομένων, εἰ πρὸς τῷ μη δὲν θνίνασθαι, σφοδρύνοιτο, 

μµοχύηρόν. ἐγω ὃ' ὅτι μὴ μόνον τοὺς τρὐποὺς τῶν νοσηµά- 
πων,. αλλὼ καὶ τὼς ἰδέας ἐνίότε διέγιων ἐκ τῶν προσφερο- 
µένων, ἐθεάσασθε πολλάκιο. αλλ, ὥς ἔφην, ἐπὶ πλέον ἐν 

ἑτέροις ὑπὲρ ἁπάντων τούτων διῆλθον. ὅταν δὲ κκ τοῦ 
πθοσφέροντος λέγει προγινώσκεσθαι ῥᾷον 3 χαλεπώτερον, 

ἐν ταῖς νόσοις ακούειν χρή. τοιόνδε τι θεώμενοι πολλάκις, 

τοι 'διάθεσις χρονία Ἠ καὶ πυρετώδή νοσήματα χρόνια, 

πρυστίθεμέν τι τῇ διαγνώσει, κφκ τοῦ γνῶναι τίς ὁ Θερα- 
μτεύων ἦν ἰατρὸς, εἰ μὲν γὰρ ἀξιόλογος, ὀλίγας ἐλπίδας 

ἔχομεν τῆς ἰάσεσις, εὔδηλον γὰρ ὅτι κακοήθης ἐστὶν ἡ νόὀ- 

σος, εἰ πάνιων ὀρθῶς γἐγνομένων οὐδὲν ὀνίνανται. Φαὐλοὺ 

ὁ' ὄνπυς εἰκὸς εἶναι νοµίζομεν; εἰ καλώς ἅπαντα πραχθείη, 
σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον. αλλὰ κῴκ τῆς καταστάσεως 

νΤίες αεστοίαϊ; οοΠ!χαγῖο νετο ρτογ/{αδ πποάο, { πμ] αε- 

Ῥτοϊίς αποά ορογίεαϊ {εοετῖ, ππεάϊοογΊίεν Ἰαβεί, Θδίο εξ 

οκ οἳρῖς εχμϊμεπᾶϊς Ῥταεποίιο οτί. ΌΟποά { οἱρῖ ρτανὰ 

Γαεχὶιπί εἰ πΙμι]ο ἀείετῖος Παϊ, ππεάΙοοτΙτεν αερτοῖαί; πάπα 

Ψενο οπιυῖα ἀεσεπίετ Πιπε, {Π Ῥταείεν 1 αποά π]]] ]α- 

τει, εἴῖαια εκασεγρείατ, ππα]άπα. Αἴ Πιε ηΟΠ ΠΙΟΓΡΟΓΗΠΙ 

ἀιπίαχκαξ Πιοᾶος, Υεταπι εἴίαπι Ίάεας Ιπίεγάμπι εκ οΡ]αβῖ5 

οἱρῖό «ἀἰρπον][ο ΡΙεγαπιαε νἰάΙβϊ. Βεᾷ ἆο ή οπηηίρις, 

πε ἀῑκί, αἶϊας Ρ]ατα ἀπτετι, ΘΟιαάπ γετο εἰ εκ ο[Πεγεπίθ 

οἶρος. ργαεπο[οί {αοῖας απἲ ἀΠοι]ῖας Ρτοπιποῖαϊί, 1Π ΠΊοΓ- 

Ῥι5 1ΠΤεΙδετε οροείεί. Ἔαῑο απίεπι «ααἴοεφααπι {[αερί18 

εοΠ[ρ]οϊεπίες Ώγε πιοτρᾶς ἀἰπίαταας Πἱ, [νε {ευτῖ]ος α-- 

Πεοίας ἁππίατηι Ταετιπε, ἀϊρποίοπϊ αιάρίαπι αἀάϊπις 6Ε 

εκ εο ἆποά πο[σαπηις ααῖδπαπι ο[ἴεί πηθάίοις, απΙ εἶαταβ 

εἰ Ἱπῄσπῖς ΕΒΕ, Ίρεπι [απα[οπῖ ππηΙπιαπι Ἠαβεπηας, οαοᾷ 

είπα πια]σαις ΒΕ πιόχγρας, ἃ οπιπίρας χεσίο Γασῖς πἰ]ή1] 

Ἰανείατ, οοη/[ίαϊ ΟΠΙΠΙΕΗ5. ΄ 9Ι νετο γ]]ῖ Πί εἰ Ἱπιρετίίας, 

ἱπσο]ιήπεπι {ο6ἱ6 Ἰοιηίπεαι, Π οτιμία τὶίε ἱπβίπία ε[ἴεπ!, 
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Εὰ. Οµαε. ΙΧ. 82.1 υυξά. Ρα[. γ. (9τοι) 
ἔφην τουτέστι τῆς ἐδίας τοῦ περεξχονκθς κράσέως ἔσεσθαν 
πὰς προγνώσειο. τὸ ὃ ὅλης καὶ. καιὼ µέρεα τῶν οὐρανίων 
ἐσεῖν, εἰὲ μεμνήμεθα τών ἐν ταῖς προγἐγραμµέναις τριδὶ 

καταστάσεσιν εἰρημένων, ἐφ᾽ ὧν αὐτὸς ὁ “/πποκράτης τὼ ἐν 

τῷ περιέχοντι ιγνόμενα κατὰ Φερμόύτητα καὶ ψυχρότητα 

διερχόμενος, ἐπὶ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἀπεφήνατο τὴν ἐπικρα-- 
χήσασαν κρᾶσιν, οἷον ὅταν εἴπῃ, γενομένης δὲ τῆς αἀγωγῆς 

ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ µετ αὐχμῶν, καίτου οὔτε δι ὕλου 

τοῦ ἔτους οὔτε νότος ἔπνευσεν οὔτ αὐχμὺς ἐγένετο.  πά- 
λιν δὲ, ὅταν εἴπῃ, γἐνομένου δὲ τοῦ ἔτεος ὅλου ὑγροῦ «καὶ 

ψυχροῦ καὶ βορείου, κατὰ πλεονάξον ἀποφαίνεται. τὸ γὰρ 
µηδεμίαν ἡμέραν ἐν ὕλῳ τῷ ἔτει μήτε Θερμὴν γενέσθαι µήτα 

ξηρὰν μήτε νότιον ἀθύνατον ᾖν. οὕεως δὲ καὶ τὰς τῶν 

νοσημάτων ἰδέας πολὺ μὲν ἐνεδέχετο γενέσθαι τοίας, οὐ μὴν 
ἄνευ τοῦ παρεμπεσεῖν ἑτέρας. αμέλὲι συντελέσας τῆς πρω-- 

της καταστάσεως τὴν διήγησιν, ἐπὶ τῇ ταύτης τελευτῇ κατὰ 

λέξιν οὕτως ἔγραψεν. ἐκ πάντων δὲ τῶν. ὑπογεγραμμένων 

Ργοβαξ1]1 γαἰῖοπα αιισααπΓ, Ίπιο εἴαπι εκ [αΐα, Ἰοο ε[ὲ 

Ρεοιι]ίατί απιρΙοηῖδ πο αθγῖδ [ειπρεγβπιεμίο {0186 ΡΙΔΕΠΟ- 

Ὥοιπες ρτοπιποῖαί,. Πϊαά. απίειι εΧ ιιπ]νεχ[α]Ι ο Ραγ[ίομ-- 

Ιατῖ «οε]ε[ῖαπα [αία ἴαἱαε εΠ: Π πιεπ]ΙΠετΙΠ]Ιδ ΕΟΓΙΠΙ ᾳααθ 

Ῥγίως ἵπ ἀε[οτῖριϊ τ1ρας Παρα οπιποϊαία {απὲ, ἴπ φπἶ-- 

Ῥι8 Ηιρροογαίες ἀρίε αᾳπαε ἵπ αιιρίεπίε οοππρεθαπί {ε- 

ουαπάαπι οαἱοτεπι εἰ {τίσας ρετουχγεὮπς αἆ 1]]οταπι Άπεπι 

Ῥταερο]]εμς {επιρεχαπιεπίππι ρτοπιποϊανΙξ, αἱ (παπι ]οᾳῖ- 

{αγ. ΓΤοῖΐο αμίεπι [ία αι[ϊιπο αἱ οα]ιάο {αοίος εἰαπιῇ 

πε(ιθ Ῥρεν ἰοίππι ἄαΠΠΙΠι απ[ες [ρϊχα[ἴεί, πεηπε {ᾳμα]ος 

Σα]Πεί,. Βιτίιπι Ύπμπαι εΠαίαγ: {αοίο απίεπι ΑΠΠΟ ἴοίο 

Ἠππιάο, Π]ριάο εἰ αηπ]οπίο αιιοά τοεἠμπάαραξς Ῥτοπιαῃ- 

οἰανίί. Ἀοι επῖπι Πετί ροϊεγαί πί πι]]η5 ἀῑε ἰοίο αΠΠΟ 

οαἱϊ]άας {είν πα]]ας ἄσοιςδ, πα]]ας Ἰαπάας. ιο εἰῖαπα 

ΠΙΟΣΡΟΓΙΗΙ ΓΟΥΙΠΔ5 {α]ες. ο[[ο [απο πια]ίο εταξ οοπγεΠῖθ-- 

Ὠπδ, ΠΟΠ {αμεη ΟΠΙΠ. αἶαο ἀπίογοιάεγίηί. Ἠϊο ἰαπάεσι ̓  

αΏ [ο] Ῥτϊπαϊ Παίας εκροβίίοπε ἴπ' Ἠμ]ας Άπε Πο αἆ γει- 
Ῥαπι. ΓοπἱρΠί, Ἐκ οπιπίραθ οί Ἰοο ἴπ Παία [ορ [απ 
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Εὰ. Όἶανι. ΙΧ. [6ο.] Ἰ, Ῥαῇ, Ύ. (910.) 
ἐν τῇ καταστάσευ ταύτῃ µόνοις τοῖσν νο ν Φανατώδεα 

συνέπεσεν' ἐπεὶ τοῖσί Υ ἄλλοις εὐφύρως πάσι καὶ θανατῶ- 

δες ἐν τοῖς ἄλλοις πυρετοῖς οὐκ ἐγένετο, οὔτε ἓν εἶδος ἔπε- 

δήμησε νοσημάτων οὔτε µία κατάστασις ἐν ὕλῳω τῷ ἔτευ 
διὰ παντὸς ἐγένετο. κατὰὼ δὲ τὸ ἐπικρατοῦν τῆς κράσεως 

ἤτοι φυχρὼν καὶ ὑγρὼν ἤ τινα τῶν ἄλλων κράσέων ἡμεῖς 

λέγομεν. ὁ δ' “Ιπποκράτης ἔγθαψεν" Ίρος μὲν γὼρ ἄλλα 
νοσήματα, Ὀέρους ὃ ἄλλα, καὶ φὈινοπώρου μὲν ἄλλα, χει- 
μῶνος ὃ ἄλλα συνέβη γενέσθαι καθ ἑκάστην ὧν ἔγραψο 

καταστάσεων. ἐπικρατειν ὃ ὅμως ἐν ὕλῳ τῷ ἔτει κατὼ 
μὲν τήνδε τὴν κατάστασιν τουτὶ τὸ νύσηµα, καθ ἑτέραν δὲ 

τουτί. τοῦτ οὖν ἐστι τὸ λἐεγόμενον, ἐκ τῆς καταστάσεως 

ὕλης καὶ κατὰ µέρεα τῶν οὐρανίων, προσέθηκε καὶ τῷ λόγῳ, 

τῶν ουρανίων, . ἐπειδὴ ψιλῶς λεχθὲν ἄνευ τῆς προσθήκης 

τὸ τῆς κατασιάσέως ὄνομα καὶ τὴν τῆς χώρας ἰδέαν δη- 

λοῦν δύναταυ καὶ παντὸρ ἄλλου πράγματος. ἀμέλει καὶ 

συνάπτων ἐρεῖ, ἐκ τῆς καταστάσέως ὕλης τε καὶ κατὰ μὲ-- 

θξα τῶν οὐρανίων, καὶ χώρας ἑκάστης καὶ τοῦ ἔθεος. ὅτι 
3 Γ « ” ; ”ο/ [ ο Δ Δ - 

δὲ καὶ 3 τῆς χωρας, ἰδξα μεγάλα συντελει προς τὴν τῶν 

1εία]ε ραίμεπια [οἱ] {αρίιά1ς αοοΙζ1ξ: 1 οεἰθγ]5 ΠΠ οΠ)Η]-- 

΄Ῥα5δ οοπιπποάο Ἠαρεβραπί, πεφα Ἰεία]ε απἱοΠαιη αλῖς 1π 

Τερτιδας, πεηιε σγα([Ιαβαξαν πα πιοτβοταια {ρεοίε Πεῃιιθ 

Παίμς απῃΠς ἰοίο αΏπΠο Ρετρείπο εταί. Αἴ εκ ἰεπρεγα- 

πηεπίΙ νιοἰοτῖα απἲ {πισιά πι ααἲ Παπιάαπι απἲ αἰῑμά ᾳαος- 

ἆαπι πο ἴεππρεγαπιεηίαπι ἀοίπα.  ἨἩϊρροοσταίες αιιίειι 

Γοπ1ρΏξ:. γετε ΠαΙπηΙΙς αλ] πιοτρῖ, αε[ίαίο αῖ, απίπΠΊΠο 

3) οἱ Ἠεπιο αἰΠΙ αοοϊἀετανί απ {Πρι ᾳπος [οπρΠί Πα-- 

Ώρας; Ῥετ Ιοίππι {απιεῃ αΠΠΊΠΙ Ίου Παΐι Ἠϊο ΠΊοΥΡι» ἆο- 

πη]ηαΡραίυχ, αἴφιε αἰίογ 1π αίοιο. Οιοά αιίεπι ἀῑοϊας, 

14 αχ]: επ μπίνεγ[ο εἰ ρατιϊομίατὶ [αμ «οε[ε[ίμτ. 

Αάάῑάῑί ααίεπι ογα(Ιοπ], οοε]ε[ππα, 4ποπίαπι πιαάε εἰ [πα 

αἆ)εοίῖοπε επαποΙα ΙΙ Γαίας Ἠοπιεπ τεβΙοηῖς 14εαΠα 41ο- 

απε Ιπάίσατε Ρροίε[, τεῖηπε αἰίετίας οα]Πδεάπφ1ε, ΑΟ ἴαπάεπι 

οοΗπεοίεης αἲί: εκ ιΠΙνετ[ο οἱ ρατί1οι]ατί [αία οοε]ο[απη, 

εκ τιπαφπαφιο χερίοπο εἰ οοπ[πεἰιάίπο, Οιοά αιίειη εί 

γερ]οπ]5 Ίάεα αἆ {πἱπτοχμπι ΡταςποΙΙοµεΙη 1ΠᾷΡΠΟΡΟΣΟ ϱ90Ι- 

σΑΙΕΝΟΌΣ ΤοΟΜε ΣΧΥΙΠΙ. ο 
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ΓΚ. Οἶατσι. ΙΧ. [62. 89. Ἰ Εά. Ῥα[. Ῥ. (976.) 
ἐσομένων πρόγγωσιν ἐπιδέδεικται πολλάκι. αρκει δὲ νῦν 
ἀναπέμψαι πρὸς τὸ περὶ αἀέρων καὶ ὑδάτων καὶ τόπων βι- 
βλίον, ἐν ᾧ διδάσκει τίνα καθ ἑκάσεην ὥραν πλεονάξευ 

νοσήματα" τούτων γὰρ Ἡ τὲ γένεσις τοῖς ἐπιχωρίοις σύνερο- 
σος ὅ τ ὧπ αὐτῶν κίνδυνος ὕττων, ὡς ἂν οἰκείων ὄντων. 

ολλὰὼ [35] κζκ τοὶ ἔθους εἰς πρόγνωσιν ὠφελεῖσθαί σε δι- 

δάσκει. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ προσειθεὶς αὐτοὺς τοὺς 

ἐκ τῆς συνη θείας διορισμοὺς ἐνίοτε μὲν οὕτως φησίν' ἐπὶ γαστέ- 

ϱα δὲ κατακεῖσθαι ᾧ μὴ σύνηθ ές ἐστι καὶ ὑγιαίνοντι οὕτω κοιμᾶ- 

σθαι, παραφροσύνην σημαίνει ἢ ὀδύνην τῶν περὶ τὴν κοιλίην. 

ἐνίοτε δὲ οἵτως" ὀδόντας πρίειν ἐν πυρετοῖσιν, ὁκόσοισι μὴ 
σύνηθες ἐστιν ἀπὸ παίδων μανικὸν καὶ θανατῶδες. ἀλλὰ κῴκ 

τῆς διαίτης τοῦ κάµνοντος Ἠ διητήθη δύνατὀν ἐστι στο- 

χάσασθαυ τεχνικὠς ὁποῖοί τέ εἶσι καὶ ὑπόσοι οἱ πλεονά- 

ζοντες χυµμοί. τούτων δὲ γνωσθέντων ἤ τὲ παροῦσα τοῦ 

σώματος διάθεσις εὐγνωστοτέρα καὶ ἡ πρόγνωσις τῶν ἅἄπο- 
ῥησομένων ἑτοιμοτέρα γίγνεται. αἀλλὼ κακ τῶν ἐπιτηδευμά- 

των αξιοῖ τὰς προγνώσεις ποιεῖσθαι. καλοῦσι ὃ' ἐπιτηδεύ- 

Γεγαί Ἱαερῖας ἀεπιοπ[ταίαπι ει, ΆΝαπο νεγο [ας Πἱ αἆ 

Ἡρτιπι ἆε ατα, Ἰοεῖς εί απιῖς ταπητίσγε, 1π ϱπο ἆοοεξ 

Ἡιρροοταῖος απῖπαια πποτΡβὶ 1π ππαφήααιε τερῖοπο εχαβε- 

τεηῖ: Ἠοταπι ϱΠΙπΙ δοµεταίΙο ΠπᾷΙσεηπϊ ε[ι νεγπαου]α πιῖ- 

ΠἩσᾳαε αἳ 1ρί5 Ἱπιρεπάεί Ῥετίοι]ῖ ᾳποά [απή]ατες [Πῖ, 

Ίπιο νετο εἰἶαπι εκ οοη/[αεἰαάϊπε αἆ ῥρταεποίίΙοπεπι αακ1]ταπα 

ε[ζε ἀοσεί. Πίαφπε 1π Ργορπο[ήςεο αάά[ί εκ εοπ[αεἰαᾶίπθ 

ἀ[ιποἰϊοηῖριις ἀπίογάνα ααἰάεπι τία Ἰοφμϊίαν. Ῥτοηπαήα 

νεΓο ΙΠ νοηίτεπι οὐβαγοε οὐῖ ρεν [απιαίεπι Πα ἀοτπιῖτο 

εοπ/[ασίτήΠ ἨοἩ οβ. ααἲ ἀεγίαπι ααἲ νοεπίγὶ ἀο]ογθπι ΡοΓ- 

ἰεπάῖῖ. ἹΠπίετάαπι γετο ία: Ῥεν Τερτες ἀεπίρας βΠγίάετε 

απίριθ α ριογῖ οοΗ[αείαπα πος εΠ Ιπ[απίαπι 8ο ΠΙογίθπι 

Πρπ]σαϊ, Ἐταείετοεα εκ Ἰαμοταπίϊ νἱεία «µο α[αφ Πε 

αγΠΠοῖο[ο οοπ]οϊ ᾳπεαπί ᾳπα]ες εἰ ᾳ παπί Ἠαππογθς 6ΧιΙΡε- 

χεηί,. Ἠϊσοο νεγο οοση][ῖ Ρταείεης εοτροτίς α[εοίας ϱο- 

διτα Ταοἰ]ῖος ε[ὶ εἰ ἐχρεάτ[ῖου νεπίατοσαπι Ργαεποβίο χεζ- 

ἁπῑασ. Ἐκ νΙίαθ ϱποᾳπε ΙπβΙίαΙθ Ιπιρεταὶ ΡΓαΕΠΟΙΙΟΠΘ 
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µατα πάνια ὅσα (377) πράττουσιν οἳ ἄνθρωποι δια 
χρείαν ἢ ἀνάγκην, εἴτε ναυτιλλόμενου εἴτὲε γεωργοῦντες, ἡἢ 

οἰκοδομοῦντές τε καὶ τἐκταινόµενοι, κυνηγετοῦντες 1) φιλο- 
γυμναστοῦντες, ὡς λούεσθαι πολλάκις ἐν ὕδασε θερμοῖς 

φυχροῖς. ἔνεστιν οὖν ἐφ ὧν ἐπιτηδεύουσυ τεκμήρασθαι 
περὶ τῆς κατὰ τὴν νύσον διαθέσεως. ᾖὅ, μὲν γὰρ ἐν ἀγρῷ 

διητηµένος ὧρᾳ «θέρους ἐν ἡλίῳ ὑπαίθριος καὶ πόνοις 
καὶ λεπτῃ διαίη τὸν πικρὀχολον Χυμὸν μᾶλλον ἢ 
τὸν φλεγματικὸν ὅσον ἐπὶ τούτῳ ἠἠθροικέναι δύναται. 
ὅστις ὃ' ἔμπαλιν τῷδε κατὰ πὀλιν, ἐν σκιᾷ λουόμενος δὶς τῆς 

ἡμέρας, αἀργῶς δ ἐμπιπλάμενος διατελεῖ, τὸν φλεγματικὸν 

μᾶλλον, ἐπί τε ὃ ἄλλων ἀνάλογον. Ὦὅτυ δὲ κώκ τῆς ἡλικίας 

εἰς τε τὴν τῶν παρύντων διάγνωσιν καὶ τὴν τῶν ἐσομένων 

πρόγνωσιν οἱ σμικρὰν ὠφέλειαν ἔχομεν ἔκ τὲ τῶν ἄφο- 
θισμῶν µαθήση, καθ οὓς περὶ τῶν ἡλικιῶν διελέγετο, προ- 

εξηγησάµεθα ὃ' ἤδη τὸ βιβλίον. ἀλλὰ κκ τῶν λόγων ὧν ὃὁ 

κάµνων λέγει δυνατόν ἐστι πρὸς τὴν τῶν παρόντων διά- 

ἀμεί. Ὑοοϊταπῖ αμῖοπι οπιηπία νυ{ίαο 1πβηϊπία, απαπεσππαπα 

{αοϊαπὲ Ἠοπιῖπες απ υΠΠίαίε απἲ πεοεβιιαίε ἀποι, αιιῖ 

νε] παν]σαπί νε] Ίειταπι οοἰππῖ αὐπὶ αεἀϊῃοαπε εἰ {αρτί-- 

σαπί αιί νεπαπ!ατ απ ΙηῬεπίευ [ε[ε εχετγοεηῖ, πἱ απῖ [ας- 

Ρίας Ἱπ αηιαῖς σα]άϊῑς απὶ {πὶριάϊς Ἰαναπίατ. Τίαηιε ]οεί 

εκ Ἠϊ5 αἆ ᾳὖαε Πμάῖα [αα οου/{εγαπί, ἆε πιοτρὶ ἀϊ[ροί-- 

Ώοπο «οοπ]εοίατο. Όπί παπηηιιθ 1Π 8Ργο ερ αε[ίαία ἴπ 

{οἱε ἀργῖσαίας, ΙΠ Ἰαροτῖρας οεἳ «νΙοία {επιῖ, 18 ἀΠΙᾶΓᾶπι 

Ρ/]επι Ροιῖας απαπι 1π ΡΙυϊίο[µπα Ἠαπιογεπα, αππαπίπα 1Π 

1ρίο ΠιΗΐΕ, σο]]ερ]]ε ΡοίοΠ. Οοπίτα νεο ααῖ πγῬεπι Ίποο- 

Ἰποτ]ί, Ἰπ ΠΠΙΡΥα Ρ]5 4ῑε Ἰοΐαπς, αἴᾳπε 1Ππ οἵἵο Γε[ε Ρρετ/εοίθ 

εἶρῖς Ἱπιρ]ενετΙε, ἵδ ΡΙπίο[απι πιασῖς ασοπππ]α[[ε Ῥοίείι, 

Γεά εἴ ἵπ οαο[ετῖς εαάεπι εΠ ταῖο. Όποά αιίεπι οἱ οκ 

βείαίε αἆ Ῥταε[επίίαπα ἀϊσποίϊίοπαπι εί Γάἱήγογαπι ΡΓαεΠΟ-- 

ΏοπεπΙ ΤΟΠ Ῥατναπι επιο]απεπίηπι Ἰαβεαπας, ἄϊδοες εκ 

αΡΠογΙΦΠΙ15, Ἰπ απῖθδας ἆε αεἰαριας ἁῑ[εταη. ἆαπι Υεγο 

Ἡρταπι Ἠμπο απίεα εχρο[ιϊπιας. «Ομῖῃ 6 εκ νεγρῖ αἳὐ 

αἐρτοἰαπίε Ρτο]αἰῖ {μπι αἆ ρταε[εηαπα ἀϊρποίίοπεπι ἔτι 

ο” 
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γνωσιν καὶ πρὸς τὴν τῶν μελλόντων πρόγνωσιν ὠφελεῖσθαι. 

συνῆπται ὃ' 1] σηµείωσις αὕτη καὶ κοινωνεῖ τῇ κατὰ τὸ ἦθος. ἑων 

μὲν γὰρ κατὰ τὸ ἦθος ὃ πρὀσθεν ἐεύγχανεν ἔχων ἐν τῷ ὑγιαίνειν 
ὁ κάµνων οἱ λόγου φαίνονται γιγνύμενοι, χαλεπὸν οὐδὲν ἔσεσθαι 

προσδοκήσοµεν, εἰ ὃ' ἐναντίους τῶν ἐθ ών ὁ κάμνων λόγους λέγει, 
μοχθηρὸν τὸ σημεῖον. ἀἐπόνοια γάρ τις ἡμῖν ἐκ τούτου 
γίγνεταυ ῥεβλάφθαι τὴν διάνοιαν αὐτοῦ, τὸ δὲ τρόποισιν 
ἐφεξῆς εἰρημένων «δωμὲν τὲ σημαίνε. χρῶνταυ γὰρ οἳ 

παλαιοὶ τῇ φωνῇ ταύτῃ κατὰ ὃδυοῖν σημαινομένων, ἐνίοτε 

μὲν ἐπὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος αὐτὸ φέροντὲς, ἐνίοτε δ' ἐπὲ 

τὼς διαφορὰς } τὰς ἰδέας τοῦ προκειμένου κατὰ τὸν λόγον 
πράγματος, οἷον εἰ περὶ διαίτης ὃ λόγος. τρόπους διαίτης 

εἰπὼν  ὁ συγ}ραφεὺς τὰς διαφυρὰς αυτὰς ἢ τὰς ἰδέας δη-- 

λοῖ, παθάπερ 7ὲε καὶ εἰ πυρετῶν είπου τρώπους εἶναι πολ- 

λοὺς τὰς διαφορὰς τούτων τ) τὰ εἴδη σηµαίνει. καὶ τοί- 

νυν ἤτου τὰ τῆς ψυχῆς ἤθη δηλοῖ διὰ τοῦ φάναι τρόποι- 
σω, ἢ τὰς τῶν λόγων διαφορὼς, ἐπειδη περὶ λύγων προεί- 

πά ΓαἱατογΙ Ῥταεποίίοπειι Ἰανατὶῖ Ρο[απιας, Αί αρία 

ΠσπϊβοαίΙο ΙΙ Ύπαε εκ πποτίβης ἀποϊίας οοπ]αποία εβ εἰ 

εοπιπημηῖσαϊ, Θδἱ ΠαπιᾳΠθ ΓΕΓΠΙΟΠΕ5 αερτοίαηίί Επί απο 

ΡΙΟ πποτο ρ6ς [αμίαίεπι Παριενε, πμ]. Ῥεσιοι]ο[απα {οχθ 

[ρεοίαρίπτις, { νετο οοµ[αείῖ οοπΙτατῖο αεσεν Ρτοίεταί, 

Ρενπ]οϊο[απα Πσπαπα εἰ: απαεάαπι οπῖπι [α[ριοῖο πορῖς Ἱπάε 

ο[ Ιαείαπι ε{ἴε ἀρ[ιςδ πιεπίεη. . Οιοά απίεπι ἀείποερς 

τρόποις, 9ο ει πποᾷῖδ, 4 Ηϊρροοταίε Ργοπιποϊαίαπα εἴῖ, 
ααῖά τά Πσπιῃοεϊ νΙάεαιπήδ. ὨἨαο εΠΙΠΙ Υοος γείετεθ 1π 

ἀποριας Πσπϊῃσαί1 αἰππίατ: Ἰπίεγάππι ααἶάεπι αἆ απινηϊ 

ΥΊΟΥΕ5 τε[εγαπί, Ιπίσγάμπι Ύετο αἆ ἀἰ[Πενεπίίας να] 1άθας 

χοί ο «πα αρίίατ ρταε[επἰῖδ, τί { 4ᾳ νὶοίας ταίῖοπε Πέ 

ογαἰῖο. Αποίοι {Π. νυ]είις ταῖοπες τρόπους ἀῑσαί, αρ[ας ἀϊ[- 

{εγεηίϊα5 νε] {οτπιας ἀεο]αταί, απεππαάπιοάσπι εἰίατα {Π {6-- 

Ῥτίαπα τρὀπους πηυ]ίο5 ο[ε ἀῑκετιί, Ἱατιπι ἀππεγειίῖας 

νε] [ρεοῖες Πρηϊῄσαί,. Ἠοο ἸΙίαφιο Ίοσο νε] απ]πιϊ ππογες 

Πιση]βοαί Ρεν νειριπι τρόποισυ νε] [επποπιπι ἀἰΠεγοπίῖας, 

4 ποπίαπι ἆε [ΕΓΠΙΟΠΘ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΑ {εοΙί, αο { τία ἀἰκογίς: 
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ρήκεν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε, λόγοισε καὶ ταῖς τῶν αὐτῶν 

ἢ διαφοραῖς. διαφορὼς γὼρ ἢ) ἐδέας ἢ εἴδη κατὰ τὸ παρὸν 

οὐ διοίσει λέγειν, ἁπάντων τούτων γιγνοµένων ἐν τῇ τομῆ 

τῶν γενικώς νοουµένων. ὥσπερ ὃ οἳ λόγοι διδάσκουσέ τι 

περὶ τῆς διαθέσεως τοῦ νοσοῦντος, οὕτω καὶ ἡ σιγὴ παρὰ 

φύσιν ἢ κατὼ φύσιν οὖσα τῷ κάµνονιι. τῷ μὲν γὰρ «ὐσὲυ 
σιω- [8541] πηλῷ κατὼ φύσιν ἐστὶ, τῷ ὃ ἐναντίῳ παρὰ 

σύσιν. ὥστε τούτῳ μὲν του νωθρότης τίς ἐστι παταᾳο- 
ρικὴ, δι ἣν σιωπᾷ παρὼ φύσιν, } μὲλαγχολίας ἀρχὴ, τῷ 

δὲ σιωπηλῷ τὸ μὴ σιωπᾷν, ἀλλὰ πλείω φθέγγεσθαι τῶν 
εἰωθότων παρακρουστικόν. ἑξῆς ὃ) εἰπὼν διανοήµατα οὐκ 

αἰσθητὸν οὐδὲ φαινύμενον ἐδήλωσεν, ἀλλ ἐκ τεκμηρίων εὺ- 

θισκόµενον πρᾶγμα. Ἰτεκμήριον δὲ ἐστιν ὃ ἀποφθέγγονταί 
τὲ καὶ πράττουσιν οἳ κάμνοντε. παραγενόµενος γοῦν τις 
ἡμῶν ἕωθεν, ὡς ἔθος, ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ὃν ὅλης 

ἔφη τῆς νυκτὸς ἠγρυπνηκέναυ, σκοπούμένος, εἰ δόξειξ τῷ 

”άτλαντυ κάμνοντυ μηκέτι βαστάδειν τὸν οὐρανὸν, ὅ τἰ ποτ 

ΓογπιοπῖΡιις οἱ εκ 6ογαπι Γρεοῖερας νε] ἀπεγεπϊδ; ἁλ[ία-- 

χθηί]α5 επίπι νε] {ογπιας νε] [ρεσῖε 1π ρταεΓεπ πλ] 

τε[ετί ἀϊσεετε, «παπι Ίαεο οπιπῖα Παμί 1Π εοταπι Γεοβοπε 

αὔαε σεπετα]ίεν Ππίε]]σαπίαν. Οπεπιαάπιοάαπι απ{έπι [ευ- 

πιοήςς ἆᾳ αεσγοίαη({] ἀἱ[ροβίοπε ομἱἀρίαπι ἀοοεηῖ, {ιο εἳ 

ΤαοΙ[αγη]ίας ϱπαε ῥρταείεν παϊαταπα νει [εουπάαπι παϊίατανα 

π «εστο οοπιρεγ]ίαγ. Ἠαεο επῖπι παίυτα {αοΙίΗΠο Γεοπι- 

ἀπ παίυταπα ε[ΠΙ, οοπΙταγΙο Ὑετο Ῥταείει παίαΓαῃ,. 0 παΓθ 

Ἰμῖο νείετηις οααϊάαπα αἴαθ 1π [ΟΠΙΠΙΙΙΠ Ῥτορεπίιο ο{ι, οῦ 

ᾳ παπι ἴασεί Ῥταείετ παϊυταπα ααῖ πιε]απο]ιο]αα Ρτ]ποῖρΙαπη, 

Γαο]ίαγπο αὐἴεπι ΠΟΠ ἴασετε, {[εὰ Ῥ]ητα ᾳααπι οοπ/[αείΙΙΗ 

{41 ]οφῖ, πιεη[ῖ5 ναοϊ]]αιΙοπεπα ρογ[επώί, Όπαπι ἀείπεερς 

διανοήµατα, Ἠοο ε[ί οοσιαίϊοπος [ει Ππιασιπα[ίοπες ἀἱοι!, 

γε πεαο Γεπβριεπα, Ἠεαε αρρατεηίεπα ζεο]αταν]ί, Γεά 

ημας, οοπ]εσξιγῖς τεροτϊίαγ. Οοπ]εοίατα απίοπι ο, αιιοά 

πεστῖ ἵππι εἰοφπαπίας απ ασαπῖ, ἴαπι απαπ1 οι] Πο- 

[γαι ΠΙ8ΗΘ ΕΡΤΥΠΙΠΑ ᾳε ΠΙοΓΘ ΠΠνΙΠ[Τεί, 15 τοία πουία ἴο[ε 

αἸην]σ]]α[ο ἀῑναί. ἆυπι οοδιίατεί απἰάπαπι οοπηρετοί, {ί 
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ἈἊ -” ή 3 - ῃ 3 , 

ἂν συµμβαίνη. τοῦτο εἰπόντος αὐτοῦ συνήκαµεν αρχὴν τινω 
η) εί ΄ 3 Δ Δ ” » τά 

μελαγχολίας είναι. παραπλησίως δὲ καὶ δια των ἑεργων ὧν 
ς ” -- οί πράττουσιν οἳ κάµμνοντες ἐνδείκνυται τὸ τῆς ψυχῆς ἠθυς. 

ἑξῆς δὲ τούτων ὁ συ}γραφεύς Φσιν, ὕπνοισιν οὐχ ὕπνοισε, 
περὶ ὧν ουδὲν ἐνταῦθα Θέλω λέγειν, ἕν τε τοῖς ἀφορισμοῖς 
κών τῷ προγνωστικῷ καὶ τοὺς ὕπνους τὲ καὶ ἀγρυπνίας 
προεξηγηµένος. αλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐνυπνίων προεξήγηµαυ, 

τῶν τ ἄλλων καὶ ὅσα διάθεσίν τινα τοῦ σώματος ἐνδείκνυ- 

ται, καθάπερ κἀν τῷ περὶ διαίτης ὑγιεινῶν γέγραπταυ» 
πυρκαϊὼς μὲν γάρ τις ὁρῶν ὄναρ ὑπὸ τῆς ξανθηῆς ὀχλεῖταυ 

9 ν) ΑΝ / Ἀ , / ε.α - 
Χολῆς, καπνους δὲ ἢ γνγόφους 2) ῥαθέα σκὐτον υπο τῆς μὲ- 

λαίνης χολῆς, ὄμβρους δὲ ψυχρὰν ὑγρότητα πλεονάξειν 

ἐνδείκνυται, καθάπερ γὲΣ καὶ εἰ χιόνα καὶ κρύσταλλον καὶ 

χάλαδαν, φλέγμα ψυχρόν" ἐν χωρίῳ δὲ δοκῶν εἶναι δυσώ-- 
ῃ ” / 3 δα . σε ἃ 

δει σηπεδόνα χυμών, λόφους ὃ) ἀλεκτρυόνων ἤ τινα πυρῥα 
6 ”.- ο. / , ε » Ἀ 3 / / 

αἷμα πλεονάδειν. ζοφώδη δὲ τινα ὁρᾷν ἢ ἐν ζοφώδεσι τὸ- 

ποις ἵστασθαι πνεύματα δηλοι διὸ καὶ προσέθηκε τῷ 

Αἰἰαπϊ {εῇο ποπ απιρ]ας5 οοε]απι [αβιπεπάππι νΙάεσεβαγ. 

Ηοο ααάπι ἀῑεσταί, αιοάἆαπι πιε]απε]μο]ίαε Ρτποϊρίαπι ε[Τε 

Ἱπίο]]εχίπαιις, «ΘΙπΙ πιοάο εἳ ορετῖρας 4αθ αερτῖ {αοἰππῖ 

ΑΠΙΙηϊ ΠΊΟΓεΦ Ρτοάιηίας, Ἠαςο Γεφπεπῖρας αποϊοτ ουσίας 

Γοπιπῖ5 οἳ ν1ρ]]5, 4ε φαἶριας πΙμΗ] 1ο ἀῑοεγε Ιπίεπάο πα 

αποά ἵπ αρμοσϊφπιῖς {πια ἵπ Ρτοσπο[ίοο εἰ [οηιπος εἰ νἰ- 

βί]α5 απίε εχρο[ιεσίαι,. Εταείετεα 4 αη[οπιμ]ῖδ Ργῖμς εχ- 

Ρο[αἱ απι ας ἴπα 196 αιάε οοτροτίς αΠεοίαπι ααεπάαπι 

Ρτοάιιηί, «πεπιαάιποάμπα εἳ ἵπ Ἠρτο ἆο [απογαπ γιο) 

[οπἱρίαπι ε[. Θἱ απῖ επῖπι ῬΡεχ Ιπ[οπιπῖα χορος υ]άετίξ, 8 

Πανα Ρῖ]ε Πη[εβαίαν: { {απιαήι γε] οα]ρίπεπι γεὶ ρτοίαΠ- 

ἀᾳ5 ίοπεβγας, αἳρ αἰτα Ῥΐ]ε; { ἴπιρτες, {ράσα Ἠαπποτεπι 

τεαπάατο ο[επαῖξ, αι { πῖνεπι, ρ]ασοῖειι εἰ ρταπάίπεπα, 

Γγ]ρίάααι Ρἰίαπα: Π 1π Τοεάο Ίοσου ε[ε νιἀεαίας, Ἰι- 

Ποτά Ρα γοάίποπας { Ρρα]]οταπα σαλΙπασθεοταπι ο][ας αι 

τυΓα απαεάαπη, [απσιίπεια τεάμμάατε; Π οαΗβίπο[α ᾳμαεάαπα 

νίάεγα νἰάεαίατ, ααἲ ἵπ οπ]]ριηοβς ε[ε Ἰοεῖδ, Παίις α]-- 

σαϊ, Όπατε εἰ Υειθο Ιπ[οπιπὶῖ αἀ]εοῖί αιἴραθ αἱ αμαπάο, 



Λάϊ Γα{ΗΝΟΤ ΕΙΣ αγ{ο ΤΡΠΟΜΝΙΗ 4 1. 915 

Εὰ. Βα[. Υ. (377.) Εὰά. Ολατί, 1Χ. [84. ] 

μὲν τίσε τὰς διαφορᾶς αὐτῶν ἐνυπενίοις τίου καὶ ὅτε, τὸ 

ἐνδεικνύμιενον καὶ ιὴ προσθέντος αὐτοῦ πρόδηλον ἦν, τὸ 

ὁ) ὅτε τὸν καιρὸν ἐν ᾧ γίνεται τὸ ἐνύπνια, τουτέστιν εἴ- 

τὰ κατὰ τὴν εἰσβολὴν τών παροξυσμών εἴτδ κατὰ τὴν 
ἀκμὴν εἴτ ἐν ἄλλω τιγὶ καιρῷ. καὶ εἰ μετὰ τροφὴν καὶ 

τοιάνδε τινὼ τροφὴν ἑεὐθέως ἡἢ χωρὶς τροφῆς, γίνεται γάρ 

τις ἔνδειξις ἐκ τούτων. ὃ γοῦν χιονίξεσθαι δοκών, εἰ ἓν 

εἰσβολῇ παροξυσμοὺ μετὰ ῥίγους ἢ φρίκης ἡἢ καταψύξεως 

γινομένου τοῦτο φανιασδῇ, τῷ καιρῷ τὸ πλέον, οὐ τῇ δια- 

Φέσει τοῦ σώματος ἀναφέσρειν χρή. κατὰ μέντοι τὴν πυρα- 

αμὴν τοιοῦτον ὄναρ Φεασάμενος βεβαιοτέραν ἡμῖν ἔνδειδιν 

ἐργάδεται τῆς πῶν ἐπικρατούγιων χυμῶν ψυχρύτητος. ἔτο 
δὲ μᾶλλον, ἐὰν μὴ ἐδηδοκὼς ἡ τῶν φλερματικῶν ἐδεσμάτων 

ὧν ἐν τῇ }αστρὶ περιεχομένων, ἐνδέχεταί τίνε τοιαύτην γί- 

νεσθαι φαντασίαν, καΐτοι τῆς ἐν ὕλῳ τῷ σώματο διαθέ- 

σεως οὐκ οὔσης ὁμοίας" τὸ δὲ τιλμοῖσιν, ὅπερ ἐφεξῆς είρη-- 
ται προεξήγηµαι καν τοῖς περὶ χυμών ὑπομνήμασιν, ὥσπερ 
καὶ ἄλλα πολλὼ τῶν γῦν εἰρημένων, ἐπί τὸ τῶν κροκυδιζόν- 

τί νετριπα, αάάρας 6οτηπα ἀῑΠεγεηίῖας ἀεπιοπβχαῖ; ααοά [ 

1ἁ αἀ]εοίαπι Ἠοη εἰ[εί, εἰἶαπι πια] Γε[ίαπι εχ][εγεῖ. ϱπαπάο 

Νεχο ἵεπιρις 1μάϊσαί, απο Πιπί αη[οπηπῖα, Ἰοο ε[ νε] 

ΡΙίπιο αοοε[Ἱοπί Ιπ[η]ία γεὶ 1π νίδοτε νε] α]ἱο ἴεπρογε, 
αἴαιο { ροβ οἴριπι εἰ {α]επ (αεπάαπι οἶραπι Παϊα νεὶ 

4Ώδαιε οἵρο; Πἱ ειῖπι ᾳιαεάαπα εκ 5 ἀεπιοη/[παίίο, Ἠαφτιε 

αμἱ πἶνε [ρατρὶ νἰἀείατ, Π ἵπ αοοεβιομῖς Ἱηπστοίία οι 

αἶφοτε γε] Ἰογτοτε νεἰ ΓΠροτε Πεν 14 ΠΡΙ νιάεαί, αἆ 

{επιρας πιαρῖδ απαπι αἆ οοτροτί5 α[Πεσίαπι τεΓετγε ορογίεί, 

Θ] νετο ἵπ ἀεο]παίίοηε {α]ε 1π[οπιπίαπι οοπ[ρεχί, οετίῖμ6 

πο] ἀπάϊοίαπι {αοί Ἠμππογααι Ἴρογε εκ[αρεγαπΙαΠα; 

αἴφαο πηασίς εἰἴαπιπιη, ΠΠ ρΙιμΙ{ΓοίογΗτα οἱρογια ηλ] εἆε-- 

ηέ, ααά { 1π γεηπίτε οοπΙΙπεαμίαν, Πεν ροίἰε[ῖ αἱ οιἶάααι 

{αλ Παί ν][ιο, εἰἶαπᾶ 1π πηῖνΘΓΓο οογροτε πυ]]α {ἱ Πμιῖ- 

9 αβΏεοίίο. Ότο απίεπ ἀείποερδ ἀῑοϊία, νε]]1οαἰ1οιήρθ 

αμίεα εχρ]ιουῖ αἱ 11 οοπιλεμἰασ]]5 ἆο Ἠιπποχίριςδ, ϱπεμια(-- 

πποάαπα εἰ α]ια πωμ]ία ΕΟΓΙΗΠΗ «αῑλε Ἠππο ουιιποϊαία Γωπίς 
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των καὶ παρφολογούντων ρω δυνάµενα καὶ τῶν ὁτιοῦν 

µέρος αὐτῶν τιλλόνιτων, ἐν ᾧ διάθεσίς τίς ἐστιν ὀδυνώδης 
3 / / Π Ν / , Δ Δ / 
ἑν ῥαῦσυ. πολλακις δὲ καὶ πυου περιεχοµένου ατα τὸ μῦ- 

θιον 1 τινος ἄλλου δοιµέος χυμοῦ τίλλουσι τὸ µέρος, ὥσπερ 
γε καὶ λόγω παραφροσύνης ἔστιν ὅτε. τὸ δὲ κνησμοῖσυ 

-” Δ 3 ..” 

[65] μετὰ τοῦτο γεγραμμένον ἐνδείκνυται γυαοὺς ὀδαξέου-- 
-  , 3 ον ” / 

τας εἴναι κατὰ τὸ δέρµα, δὲ οὓς πνῶνται. περὶ μον 

ἐμάθδομεν ἤδη τῶν ἑκουσίων τὸ καὶ ἀκουσίων, ὁποῖόν το 

σηιαίνειν ἑκάτερον πέφυκεν. ὡὦσπερ γε καὶ περὶ τῆς ἰδέας 

τῶν παροξυσμών, ἀλλὰ καὶ περὶ διαχωρημάτὼν καὶ οὕρων 

καὶ πτυέλων καὶ τῶν ἐμουμένων αὐταρκέστατα διὼ τοῦ 
- ; ” ΔΝ Ν 3 

προγνωστικοῦ δεδήλωται, μετὰ τοῦ καὶ κατὰ τοὺς ἄφο- 
. -” ὓς { 3 

ρισμοὺς εἰρῆσθαι πολλάκις καὶ κατὼ τὸ προθῥητικὀν. ἐφξ- 

ἕης δὲ λέγοντος αὐτοῦ καὶ ὕσαι ἐξ οἵων εἰς οἷα διαδοχαὶ 

νοσημάτων καὶ ἀποστάσιες ἐπὶ τὸ ὀλέθριον καὶ κρίσιµον, 
3 ; Ν 3 ” -” ’ 3 

αναμιμνήσκεσθαι χρὴ πηνταῦῦα τών προδιδαχθεντων, ἐν 

οἷς προεξηγἠμεθα. διαδοχαὶ }οῦν ὀλεθριοί τὲ καὶ κρίσιμου 

ᾳπαο οἱ ΊΊοσσος οαγρεπίῖρις οἱ {ε[ίασας Ιεσεπί]ρας ἀῑοῖ να- 

Ἰεπέ αιξ εἰίαπι ἆςο γε]]οαπίϊριας ᾳΠαΙοπιοΠπαο Γ18Πι ραἵ-- 

ἴοπι, 1π ᾳπα αμΙάαπα α[εοίις ἀο]ογίβοις ρτοαπάαπι οσσι- 

ραῖ. Ὁαερο νετο εἴἶαπι νε]]σαπῖ εἳ Ῥατίεπι ἵπ πα ριᾳ5 

εοπ{Ιπείαν, αιιξ α[άς απίἆαπα αογῖς Ἠπππου, αποᾷ πίῖᾳαα οἳ 

π[ογάπα ἀεβρίεπί]ας ταίῖοπε οοπάηςσίί. Οποά απίεπι ροβ σα 

[οπἱρίααι ε[, ρτα ίδιας πποτάοπίες ο[ἴο 1π ουίο Ἠππογες, 

απῖριις Ρτυτίαπῖ, οβοπά, Όο Ἰαοιγπιῖς ἴππι [ροπίαπεῖς 

ἴαπι. Ἱπνίας οπίάπαια πίαεφαο [σηϊῇσοαγο οοπ[αεγον]πῖ 

Ίαα ἀἱάῑοίππας, αποπιαζπιοᾶ μπι οἳ ἆάς αοοε[Ποπαπι Γογπιῖς, 

Ίπιο 4ο ἀε]οσ[ίοπίρας, αγίπϊδ, Γριῖς αἳ νοπηίομίριας [αξ- 

ΠεἰεπΙ[ππιο 1. Ῥγορποβϊίςο ἀοπιοπ/[ταίαπα ε[, Απ]ααθ 

Ιπ αρ]μογ{κπιῖς οἱ ἵπ ρτοσπο[ι]οο ἀῑοίππ, Ῥο[ίεα νεγο 1ρ[ο 

ἀϊοι ἴε εἰ «μααε, εκ ααἷδις, 1 4105 ΠΙΟΥΡΟΓΙΗΙΠΙ [αορε[ῇο-- 

πο; ε{ αΡ[οε[ας αἆ ρετηϊοίεπι ααἲ αἆ Ἱπάιοίαπι Ίο αἆ ππθ-- 

Πιοτῖαπα χενοσαπάα [απί απαθ απῖο ἀἆοσιΙπιας, Ἰπ απ]ρας 

ῬΡτῖι5 οπαγχαίοπος Γεοίπηας. Φιοσσο[Ἱομες Πας ΠΙΟΥΡΟΓΙΠὰ 

Παπ ἴππι Ῥρογμ]οϊο[ας ἴππι Ἰαάϊοαίοτῖαε εἴ οκ ΠΙΟΥΡΟΣΗΗι 
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γίνονται νοσημάτων, κατά τὲ τὴν τῶν νόσων αὐτῶν διαφο-- 

ρῶν καὶ τοὺς πάσχοντας τόπου. 3ἡᾗ μὲν γὰρ εἰς ἐπιεικέ- 

στερα νοσήματα καὶ τόπους ἀκυρωτέρους διαδοχἠ σωτήριος" 
εἰ ὃ) εἰς χαλεπώτερά τε γοσήµατα καὶ τόπους κυριωτέρους, 

ὀλέθριος. οὕτω δὲ καὶ ἀποστάσεις αἱ μὲν κατ ἔκρουν, 
ἀμείνους, αἳ δὲ κατ ἀπόθεσιν ἧττον ὠφέλιμοι.. τούτων ὃ' 

αὐτῶν αἱ μὲν ποθῥωτέρω τὲ τοῦ κάµνοντος τόπου καὶ εἰς 
ἄκυρα μόρια πάσχοντος ἀγαθαὶ, αἱ ὃ' ἐνανείαι τούτων 

µοχθηραί. καὶ μὴν καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς εἰρημένα κατὰ 

τὸ σύγγραμμα πᾶν (978) ἐπὶ πλεῖστον ἐξειργασάμεθα 
ὃν ὧν προεξήγηµαι βιβλίων. ἐν τὲ 7ὰρ αἀφορισμοῖς καὶ 

προγνωστικῷ περί τὲ τοῦ ῥίγους καὶ τῶν ἱδρώτων καὶ βη-- 

γὸς καὶ πταρμοῦ καὶ λυγμοῦ, ἓν δὲ ταῖς ἄλλαις πραγµα- 

τείαις ἃς ἐποιησάμεθα καὶ περὶ τούτων μὲν, ἀλλὼ καὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων ὅσα Ἰρήσιμα πρὀς τὲ τὰς διαγνώσεις καὶ 

προγνώσεις ἐστίν. ἐφεξῆς δὲ πάλιν ψύξεως αὐτοῦ μνημονεύσαντος 

ἐπισκεπτέον, ἄρά γετοῦ πανεὺς σώματος ψυξις, ὡς διακαἰεσθαν 

τὸ βάθος ἢ) τῶν ἀκρωτηρίων ἀκούειν προσῆκεν ἢ περὶ πάντων 

ἑρ[οταπι ἀἰ[οετεπί]α οἳ Ἰοεῖς α[[εοίῖ. ἵΝαπι [αοσε[Πο {π 

ππογρος Ἰενίογος οἱ Ίοσος Ισποβί]ογες [α]ίατίς ε[ί, ἵπ στα-- 

νΙΟΓ65 Υ6ΥΟ ΠΠΟΙΡΟ5 οἱ οσο Ργιποῖρα]ῖοτες Ρετηϊοϊοία. Τα 

νετο εἰ αὐ[οεί[ζις αμ Ρεν εὔακαπα ααἶάεπι Παπί ἨἹεΙΙογες, 

Ρεν ἀεοιβίἴαπι ΥΕΤΟ ΠΙΙΠΠΦ οοπΙπιοᾷθ. Αίαπε Ἰογηπα 1Ρ[ο-- 

τηπῃ ἃ Ίοσο φπ]άθπι α[εοίο τεπποῖί[πμηΙ εἰ 1π Ρρατίες ]αΡο- 

ταπ!]5 Ισποδί]ες Ῥοπὶ Γαπί, Ἠῖδ νετο οοπ/{ναγϊ ῥρταν]. ΑΙ 

νετο απαε ἀείποερθ ΡεΓ ἴοίηπι ορα5 Ρτοπιποϊαία [αΠΐ, αΠι-- 

Ῥ] [ήπια Ἰῖς 1π Ἠλτῖ α πιο Ρας εχρ]απαῖῖ ΕΠΑΥΤΑΝ ΙΙ, 

π]παῖταπα 1 αρ]ιογῖσηιϊς εἴ ῬτοσποβΊσο, 4ο 11δοτε, [αάοσ]-- 

Ῥα5, πα, Πεγπιίαπιεπίο εἰ Πησα]ία, ΊΤπ οεἰετῖ Υετο α 

ηορῖς οοπά1[15 ἰχγαοίαίῖριας εἰ ἆθ Ἰι5 απϊάεπι, 1Π1ο εἴ ἆε α]]5 

οπιπήρας, Ύαθ {μπα αἆ ἀἱρποίίοπος μπι ΡΥΕΠΟΙΙΟΠΘΒ ϱ0Π- 

ἀποασπε ἀῑκίπια, Όσαπι απἰεπι ἀείποερδ τΗΓΓΙΠΙ {Π16ΟΥΙ6 

ε[[α πιαπ]ϊπετῖε, απ]πιαἀνετιεπάαπι οε[ι πἴταπππε {σας 

πηϊνετίῃ εοτροτῖ5 1π{ε]]σετα σου Γοπ {απ θα αι, υἱ Ῥτο[απ-- 

ἆαπι Ἱπατάεαί, απ ρατίῖαπι εκίτεπιατίΠα, απ ἆο 5 οπιΠΙ- 
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τούτων λέγειν αὐτὸν ἄμεινόν ἐστιν ὑπολαβεῖν. ἄλλο μὲν γάρ 
τι σηµαίνει ψύξις ἐν αρχη παροξυσμοῦ, ἄλλο ὃ ἐν παρακμῇ 

γενοµμένη, καθάπερ γε καὶ εἰ διὰ παντὸς τοῦ παροξυσμοῦ 
παραμένοι καὶ αὐτὴ, σημεῖὀν ἐστιν οὐκ ἀγαθὸν, ὥσπερ γε 
καὶ εἰ τοιαύτης οὔσης αὐτῆς ἄεὶ διακαίοιτο τὸ βάθος, ὑπὲρ 

ὦν ἁπάντων οἷς ἐξηγησάμεθα καὶ κατὰὼ τὴν πὲρὶ κρίσεων 
πραγµατείαν εἴρηται. πνεύματα δ ὅταν εἴπῃ, τὸς περὶ 

τῆς ἀναπνοῆς διαφορὰς ακουστέον. ἐπειδὴ δὲ τῶν φυσῶν 

ἐφεξῆς ἐμνημόνευσε καὶ αὗται τοῦ γένους εἰσὶ τῶν' πνευ- 
µάτων. εἴρηται δὲ περὶ τούτων ἐν τοῖς εἰς τὸ προγνωσει- 
κὺν καὶ τῇ περὶ δυσπνοίας πραγµατείᾳ καὶ τῇ περὶ τῆς 
κατὰ ἀναπνοὴν πνευμάτων διαφορᾶς, ὥσπερ /ὲ καὶ περὶ 
φυσῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ. καὶ ἐρυγαὶ δὲ τοῦ γένους μέν 

εἶσι τῶν πνευμάτων καὶ κατὰ τοῦτο κοινωνοῦσί πως τῆς 

κατὰ τὴν ἀναπνοὴν, ἓν εἴδει δὲ φυσωδών πνευμάτων ὑπάρ- 

χουσαι πάλιν κατὰ τοῦτο κοινωνοῦσε ταῖς φύσαις, ώστε καὶ 

αὗται δηλοῦσι φυσῶδες ἐν τῇ κοιλίᾳ τῇ ἄνω γεννᾶσθαι πενεῦμα. 

Ῥις {ρΓαπι νογρα {αοεγο [αΏις Πί επι[ήπιαγο, Αα: ευῖπα 

απἰἀάαπι Πρηϊβσαί {Γπ]ρας 1π αοοθβιομῖς ρηποῖρίο, ααὰ 

γετο Ίπ ἀεσ]παίοπο, αἀεπιαάπιοάμπι εἰαπιῃ Ῥες {οίαπι 

ποσε[/Ποπεπι 1ρ[ιπι Ῥογππαπ[ετΙξ, Ἠοπ Ῥοπαπι βσπαπα εΠ, 

Πο εἰ Π ἰα] «ο εχἰ[επίε ρετρεἰιο ρτο[αματίας Ἱπαταίαγ, 

Ώο αιιίρας οπιπ]ρις 1π Πρ 41ο εσρ]απανίπιις εἰ 1π 

οΡεγο ἆθ ]μάιοῖῖ επιποϊαίαπα εἴ, Ου απίεπα Γρ]γας 

Ρτοίμ]έ, το[ρἰταἰΙοπῖς ἀπετεπί]αο Ιπίε]Ηρεπάαε [μπῖ. Ο10-- 

ΠΙθΠΙ ΝΕΥΟ Παίπαπα ἀεϊποερ5 ΠΙεΠΙΙΟΠΕπΑ {9ο Ἠϊ αποφιιε΄ 

ἵπ Γρϊγιίπαπα [μη 6εη6Υ9. Ὦε Ἠῖδ αἴεπι 1π Ργορποβ]οί 

οοπιπθιατίῖς ἀῑσίαπα εβ, εἳ 1π ρτο ἆε [ρίταπάϊ ἀπ[Ποιι]-- 

{αΐο, ἆ4ε [(ρίγίαμπαι 1η τε[ριχαῖοπο ἀῑΤενειῖς, αἱ εἰ ἆε 

Παἰρας 1π Ῥτοδηο[ίοο. Ἠποίαδ 4ποφπε οἱ ἵπ Γρήνπαπα 

βεπενα εχἰ[απί οὗ 1άᾳπε οι τε[ρ]γαἰ1ομῖ5 ΓρίγιηΡιας ᾳπο-- 

ἆαπι πποάο οοπιιπαπὶσαη{ί.  Ομαίεπας απίοΠ 1π Παἰπ]επίο-- 

χα Γρϊπίπαπα Γαπίς σεµετο, επίεηας ουπι Παρα οσΠι- 

πιιπϊοαπί: 4πατα αἱ αρί Παια]οπίαπ ἴπ νεημίγε [αρεγ1οχὶ 

Ρεουχεανὰ {ρ]πινη ο[ειιάαπί. Όιοά αιίθια 11 (οχίας Πμθ' 
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καὶ τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν τῆς ῥήσεως εἰρημένον ενδηλον. 

αἱμοθῥαγίαυ τὲ γὰρ καὶ αἱμορῥοῖδες ὅπως αἱ μὲν ἐπ ὧὠφε- 

λείᾳ γίνεσθαι πεφύκασιν, αἱ ὃ) ἐπὶ βλάβη μεμαθήκαμεν, 

ῥ'. 
[εσ] ᾖΓιυρετοὶ οἳ μὲν συνεχέες,. οἱ δὲ ἡμέρην ἔχουσε, νύ- 

χτα διαλείπουσε, νύχτα ἔχουσιν, Ἠμέραν διαλείπουσιν. 
ἡμετριταῖοί τὲ καὶ τεταρταῖοε, πἐμπταῖοι, ἑβδομαῖοι καὶ 

ἐναταῖοι. 

Καὶ τῷ τοῦ συνεχοῦς ὀνόματι καὶ τῷ τοῦ διαλείπονν 
τος οἱ παλαιοὶ διττὠς φαίνονται χρώμενοι. συνεχεῖς γοῦν 

ὀνομάδουσι πυρειοὺς ἐνίοιὲ μὲν ἅπαντας ὅσου μὴ λήγου- 
σιν εἰς ἀπυρεξίαν, ἐνίοτε ὃ οὐχ ἅπαντας τοὺς μὴ λήγοντας 
εἰς ἀπυρεξίαν, αλλ ἐκείνοις μόνους ἐξαιρέτως, ὅσοι µηδε- 

μίαν ἴσχουσι μἐταβολὴν ἄχρυ κρίσεως. οὕτω δὲ καὶ διαλεί- 

Ρτοπιηοϊαντί, Ρραίεῖ οπηϊρας. Εἰεπῖπι Παεπιοτγ]ασίαε εί 

Ἠαειπογγ]οῖάες αποπιοάο ααπκ]]ανί αίάεπ οοπ[πεγεγαη!, 

εα εἰ Ιαεβοπειη αἀ[εττα, τἱ ἀῑάίοῖμπιις. 

ΗΠ. 

Σεὖτες φμπεάατα εοπῖπμαε [μπὶ, φμαεάαπι Ιπίεγάιινα οὐᾖ- 

ἄεπε, ποσιι Ιπίεγπαίξωπί. «άἰίαε ποειµ μγε]επάμηε, ἵπ- 

εεγαίµ ἰπιεγππεμπί, ὅμπε ει [επηιεγεαπαε, Εεγείααεν 

οματίαπαε, Ομῖπίαπαε; Γερείππαπας εἰ πιο να Πε. 

Οοπίάπμαθ εἰ Ππίεγπιιεμίε ὨΠΟΠΙΙΠε Ῥατίαπι νείεγθδ 

Π νιάεπίητ, ΌὉοπίίπιμα Ἠαππφμε Ίεργτε αρρε]]απί Ιπἱει-- 

μι ϱυ1άεπι ΟΠΕ Ύ1αε αἆ ἀπιερτίαίεπι ποπ. ἀεπημηί, 

Ἰπίετόάύπα νΕΓΟ ΠΟΠ ΟΠΊΠΕΦ 414 αἆ Ππίερτίαίοαι {εβγ]8 

οι ἀε[πιπέ, [ο Ί]]ας [οἱαν ρταεοῖριε Ύἱ1αο Δάῑιδᾳ1θ ]ι-- 

οποία Ππι]]απα ρογπππίαομοπα {ο αηίατ ]ία νετο 

εἰ ΠπίεγπΜεηίες Ἰπίογάμπα οαάεπι Ίἶ]ας [οἱα ποπΗπαπί, 
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ποντας, ἐνίοτὲ μὲν ἐκείνους μόνους ὀνομάδουσι τοὺς εἰς απυ-- 

ρεξίαν παυοµένους, ἐνίοτε δὲ τοὺς μὴ παυοµένους εἰς ἀπι-- 

ρεξίαν, ἀξιολόγους δὲ μεταβολας ποιουµένους τῶν κατὰ με- 
ϱος παροξυσμών, εἰς ἀρχήν τὲ καὶ ἀνάβασιν, ἁκιιήν τὲ καὶ 

παρακμήν. ἔνιοι δὲ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν τοὺς (ιηδεμίαν 
ἀξιόλογον ἴσχοντας μἐταβολὴν οὐ συνεχεῖς, ἀλλὰ συνόχους 

ὀνομάξουσι, συνὲεχεῖς δὲ μόνους ἐκείνους, ὕσου μετ εἰς ἄπυ-- 

θεξίαν λήγουσυ παὶ διαλιμπάνουσε τοῖς κατὰ µέρος παρο- 

ξυσμοῖς. τούτους οἳ παλαιοὶ ποτὲ μὲν συνεχεῖς ὀνομάδουσι, 
ποτὲ δὲ διαλείποντας. εἰσὶ γὰρ ὄντως ἐν τῷ µέσῳ τῶν 

συνεχῶν καὶ τῶν εἰς ἀπυρεξίαν παυομένων. εἰκύτως οὖν 

ὕταν μὲν τοῖς συνέχοις παραβάλλωνταν, διαλείποντες κα- 
λοῦνται, ὕταν δὲ τοῖς εἰς απυρεξίαν λήγουσι, συν- 
εχεῖς. ἐν δὲ τῇ προκειμένη ῥήσει πυρετῶν διαφορὰν 

γράφων ὃ Ιπποκράτης ἠἐνίους μὲν αὐτῶν φησιν εἶναι 
συνεχεῖς, εἰσὶ γὰρ ὄντως πολλοὶ συνεχεῖς κατὼ ἀμφό- 
τερα τὰ σημαινόμενα τοῦ συνεχοῦς, ἠἐνίου, ὃ Ίτου 

4π8ε αἆ αργτεχῖαπα ἀε[παπί, ΙΠπίογάαπι Ψοτο ᾳποᾶ αἆ Ἱπ- 

{εστ]ἰαίεπι ποπ ἀεβπαπε, {[εά Ἱπῃσπες Γαοϊιπί Πησι]αταπι 

αοοεΠΙοπΙπι πηπίαίῖοπες Ἱπ ῥρτϊιποῖρίαπα, ἀἹποτειπεπίαπα, νἰ- 

δογεπι εί τοπ[Ποησεπι. Αἲ οκ τοσρπ[βογίριας ππεἷοῖ ΠΟΠ- 

πι] {ομγος πι]]απ Ἱπῃσηεπι πημίαίΙοπεπι {ογίας 1ο 

οοπ{ΙπΙᾶδ, [εᾷ οοπΗπεπίες αρρε]]απίέ, οοπΙπιαδ Υεγο [ο- 

Ίας Ἴ]]αδ, απαε αἆ Ἰπίοστίαίοπι ἨΟΠ ἀε[ιπαπί εἰ ρατίῖοιι-- 

αγίας ασοοε[Ποπῖρας Ππίεγπἑέαπί, ας Ῥτϊσοῖ οοπῖπιας 

αᾳααπᾶο γοοίαπε, αΠηπαπάο Ιπίεγπη{οπίες. Θιαπί οπ]ήι 

Ίθνεγα ΙΠίΘΥ οοπίῖπμας εἴ ϱεα5δ (πα αἆ Ππίεστιίαίεπι ἆῑείι-- 

Ἠιιπέ πηεάῖαθ,. οΌαγε Παπ τρ] ο οοπΙΠεηΕῖρας ΟΟΠ{Ε-- 

γαπίας ἀπίεγπηἰοηίο νοσαπίπσς ἩῬῖ Ύ6γο ο 15 ᾳπεθ 

αἆ ἀπ[οστ]ίαϊεπα ἀεβπιαπί, οοπΗπαθ, Ἠοο απίοπα 1π Ῥταςς- 

επἰῖ ἴοχία Γερτίαπα ἀἰ[Πετεπίϊας [ογίρεπς Ἡιρροογαίες, εᾱ- 

ταπι ποππια]]ας αἲί ε[α οοπίηια», ({Γαπὲ επῖπι ν6γο «οπ-- 

εἴπαας Γεοιπάαπα πίγππιασο οοπΏπΙ [Πσπιῃοαίαπα) ποππιι]-- 

Ία5 αμίεπι νο] ποοίι νε] Ιπίετάϊα Ἰπίθγπιίίεγο. Ἐκ οπή ρας 

φἄπο αἲ Ἱπίορεϊίαίεπι ἨοἨ. ἀεβηπηξ, «αφ αμἰάθια γεοεη(ῖο- 
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τὴν νύκτα διαλιπεῖν ἢἡ τὴν ἡμέραν, ὧν τοὺς μὲν εἰς ἀπυ- 
ρεξίαν μὴ λήγοντας ἔνιου τῶν νἑωτέρων ἰατρῶν µεθηµε- 

ρινοὺς 1 καθημερινοὺς ὀνομάξουσε, τοὺς δὲ λήγοντας αμ- 

φημερινοὺς, τῆς τοιαύτης λεπτολογίας τῶν ὀνομάτων οὐκ 

οὔσης παρὰ τοῖς παλαιοτέροι.. τοῦ γὰρ διαλείπειν διχῶς 
νοουµένου τὲ καὶ λεγομένου, καθόὀτυ προείρηται, τοὺς καθ 
ἑκάστην ἡμέραν 3} νύχτα παροξυνοµένους διαλείποντας ἐροῦ-- 

μεν, ἐάν τ εἰς ἀπυρεξίαν, ἐάν τ εἰς καλουμένην ἔνδοσιν 

ἤκωσιν, εἶθ ἑξῆς καταλέγει διαφορὰς πυρετὠν ἑτέρας τῶν 
προειρημένων, ἡμιτριταίων, τριταίων, τεταρταίων, πέμπταίων,; 

ἑβδομαίων καὶ ἐναταίων μνημονεύων. τριταῖοι μὲν καὶ τεταρ-- 

ταῖοι σαφῶς εἰς απυρεξίαν λήγουσε, τῶν ὁ' ἡμιτριταίων 

ἔνιου μὲν ἀμφοτέραις ἄγουσι ταῖς διαγωγαῖς, ἔνιοι δὲ κατὰ 
τὴν ἑτέραν µόνην τῶν μὴ ληγόντων εἰς ἀπυρεξίαν. ἐὰν δ) 

ἐννοήσαις ὅτι παθάπερ ἐπὶ τῶν καθ ἑκάστην ἡμέραν πα-- 

ροξυνομένων ἐνίους μὲν εἰς ἀπυρεξίαν ἔφη λήγειν, ἐνίους δ) 

εἰς ἔνδοσιν, οὕτω καὶ τῶν διὰ τρίτης ἢ διὼ τετάρτης τίς 

ἐστι διαφορα, γνώση σαφῶς οὐ περὶ πράγματος εἶναυ τὴν 

165 πιεζᾷιοῖ 4ἴπτπας, 4παθ Υεγο ἀεβπαπἒ, Ί]]ας απποάἴαπας, 

81 πηπαῖα εἰ ΓαΡΙΗΙΠ ποπήπαπα ἁἀἰ[ραϊαίίοπε αριιά γείεγεΒ 

ΠΟΠ εχ][εμπίθ, ΊΝαπι οαπαπαι ἀπίετωήίεγε ἀμορις πιο 

{απ 1π{ε]Ιραίατ ἴαπι ἀῑσαίατ, Ρτουί [αρτα επιποϊαίαπα «β, 

ᾳµαο [συ] ἀῑερας αιί ποοίβριας εχασετραπίυν {ερτες, 

εα5 Ἰπιεγπηίεηίες ἀἰοεπιαδ, [νε αἆ αργτεχίαπι, [νε αἆ 

τοιπ]{Ποπεπι νοσαίαπα ρετνεπεχ]ηί, ἸὨείπᾶς [επί ϱΟΠΠ- 

πιεταί α Ῥταθα[οιῖς αἰίας Γερτίππι ἀῑπεγεπίϊας, [επηίετί]α-- 

πας, ΙεΓίΙάΠαᾶ5, αιιατίαπας, πἰπίαπας, {ερίίπιαπας΄ εἰ ποπᾶ- 

η85 ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥΑΠΦ. Γετίαπαε (πϊάεπαι εἰ απατίαπαρ πιαΠ]- 

Γε[ίε αἆ αΠπιερτϊίαίεπι ἀε[πιπί,  Φεπτεγίϊαπαταπι Υετο 

απαεάαπι πίτααε Ιποεάαηῖ γία; ποππα]]ας αἰίοτα ΘΗΓΊΠὰ 

Γοἱα 4παε α ἀπίεστιἰαίεπι ποπ ἀε[βπιηί. απ ΠΠ απ]πιηᾱ-- 

νετίετϊς αποά πωί 1π αιοϊάϊε εχαοετραπῖρα6δ, α]ιας απιῖάεπι 

αά Ιπίερταίειη νεπῖτο ργοπιιποῖαξ, α]ίας απίεπι αἆ τοι][- 

Ποποπα, Πα εἳ ᾳπαεπαπι Πί εαταπῃ 4παε {εγίῖο αμί απατίο 

ᾳποᾳαε ἆῑε Ιπγαάμπί ἀῑΠετεπίία, οοβπο[οεδ Ῥίάπο πο ἆα 
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ζήτησιν, αλλὰὸ σήμαινομένου πρὸς τῆς ἡμιτριταίου φωνῆς. 

τούς γε μὴν διὰ τε- [57] τάρτης παροξυνοµένους ἴσμεν εἰς 
απυρεξίαν λήγοντας, ὡς τὸ πολὺ καὶ σπανιώτατά τις ὤφθη 

τῶν διὰ τετάρτης παροξυνοµένων, μὴ λήγων εἰς απυρεξίαν. οὐ 

μὴν ἐπί γε τῶν διὰ τρίτης ὁμοίως ἔχει, πάμπολλαι γάρ 

εἰσι διαφοραί. ἕν τούτοις μὲν οὖν, ὡς ἔφην, οὐ περὶ πρά- 
γµατος, ἀλλὼ περὶ σημαινομένου καὶ ὀνόματόος ἐστιν ἡ ζή- 

τησις, οὓς τῶν προειρηµένων πυρειῶν ὀνομάαδειν περοσἠκεν 

τριταίους, ἡμιτριταίους καὶ τριταιοφυεῖς. οὕτω δὲ καὶ οὔτδ 

πεµπταίους ἢ ἑβδομαίους ἡἢ ἐναταίους λέγει τινὰς εἶναυ 

πυρστουὺς, οὐ περὶ ὀνόματός ἐστι σηµαινομένου ζήτησις, ἄλλα 

περὶ πράγματος. ᾖἔγιου μὲν γὰρ τῶν ἑατρῶν οὐδέποτέ φασιν 
ἑορακέναι τῆς τετάρτης ἡμέρας ἐξωτέρω προϊοῦσαν οὐδε- 

µίαν περίοδον, ἔνιοι δέ φασιν, ὥσπερ καὶ Γπποκράτης. 

ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἐκ µειρακίου µέχρι δεῦρο παραφυλάτιων, 

ἑρδομαίαν Ἠἢ ἐνάτην οὐδ ὅλως εἶδον οὔτε σαφώς οὔε 

ἀμφιβόλωρ. πεμπταίας δὲ περιόδους ἐθεασάμεθα ἀμφιβόλους. 

το, [εὰᾷ 4ε Πσι]ῃΠοαίο νοσῖς {οπϊεγήαπας ηπαεΠίοπεπι ε[ῇο, 

ἹΝαπι αάε αματίο 4ποπε ἀῑε Ιπναάαπί, [είπαν ϱα5 αἆ 

αργτεχίαπι Ἰοῦυρο {επιροτε ἀείϊπεντε, ταγϊ[ποαιεθ εκ ἨΗ]8 

ᾳπαε οαατίο 4ποθιε ἀῑο Ππναάππῖς νῖ[α ε[ α]φαα, ᾳ.αθ 

αἆ Ἱπιεσηαίεπ ποπ ἀεμπογεί. ἎἘες ἵπ Πῖδ ααάθ {εγίίο 

4σοφᾳαε «ῑε αοοθάαΠί, ποπ βίον [ο Ἰαρεῖί: παπι Ρετ- 

πηυ]ίαε [απι ἀῑΠεγεηίίαθ. ἵπ Πὶς Ιδιίατ ποπ ἆε τε, [εά 9 

Ποπὶβοαϊο εἰ ποπιῖπε ε[ῖ φππε[ῖος, «ιιαδήαπι εκ ργαεάΙοιῖ8 

ΓεΡΓΙΡας αρρε]]ατο οοηνεμίαί, ἱεγίῖαπας, [επηεγ[ίίαπας οἳ 

ἐππίαεορηγας. Φἱο ΟΠΠ (ἁαςάαπι {ερτγες ἀῑοΙί απαγίαπας 

ου [ορίίπιαπας απῖ ποπαπας ε[[ε, ποπ ἆε ποπιίπθ βσηϊ[-- 

σαΐο, [εὰ ἆε τε αιιαε[ῖο Παἰίαν. Νοππαῖ Παπ]άστη ππε-- 

ἀῑοῖ ρτοβίεπίης {[ε πα]]απι οπιπῖπο οἴτουπίαπα υ]ίνα απατ- 

ἴμπι ἀῑεπι οοπ[ρεχ Τε; ποππα]]Ι νεγο, αἀεπιαζιπούαπι Ηἱρ- 

Ρουχαίες, [οπίεπίίαπι ῥτο[εγιηῖ. Ἐσο γετο εἰ αἳ αο]ο- 

φοεη/ίῖα Ἠποῦδᾳαο η[ᾳς οὐ[εγναίίοπε πιάτα 1ρίε νΙὰϊ 

Γερίαπιαπαπα, ΠΠ]]άπὶ ὨΟΠΑΠΗΠΙ, πε(ιο Ρετ[ρίοαε πε(αθ 
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οὐ μὴν ἀκριῤώς τὲ καὶ σαφῶς, ως ἀμφημερενὰς καὶ εριταίας 
καὶ τεταρτιαίας. οὐ μὴν οὐδὲ λογικῆς ἀποδείξεως ἡγοῦμαυ 
δεῖσθαι τὸ πρᾶγμα τὴν κρίσιν ἐκ πείρας λαμβάνον. εἰ μὲν 
γὰρ ἀκριβῶς ἑόρακέ τις πολλάκις, ἤτου δι ἑβδόμης τἢ ἐνά- 
της ἡμέρας τοὺς παροξυσμοὺς γινοµένυυς, οὐ γὰρ δὴ δὶς 

ἢ τρὶς εἴη ἂν οὗτος πεπεισμένος εἶναί τινας καὶ τοιαύτας 

περιόδους. εἰ ὃ οὐχ ἑύρακεν ἐκ νεύτητος εἰς γῆρας ἐπὲ- 

σκἐμµένος ἀθῥώστους οὕτω πυρεταίνοντας παμπόλλους, εὔ- 
δηλον αὐτῷ τοῦτο πάλιν, ως οὐ γίνονται περίοδοι τοιαῦταν. 

πρὸς δ οὖν τὸν Ιπποκράτην τάχα καὶ λογικὴν ἄν τις ἀπό- 
δειξιν εἴπου, καθάαπερ ὁ 4ιοκλῆς. ἐπὶ τίσι γὰρ ἐρεῖς τοῖσυ 

σηµείοισιν ἢ χυμοῖσι τὴν πἐμπταίαν  ἑβδομαίαν ἡ) ἐναταίαν 
γίνεσθαι περἰοδον οὐχ ἕξεις. οὐ μὴν ουδ ἔγραψέ τινα ἡμῖν 
ἄθῥωστον οὕτω νοσήσαντα, καΐτοι γ ἐχρῆν, ὥσπερ ἄλλων 
πολλών καθολικῶν Θεωρημάτων παραδείγματα διὼ τῶν κατὰ 

µέρος ἐδίδαξδεν, οὕτω κπὶ τούτων ποιῆσαι. γινώσκειν μέν- 

οΡίοητε πεηπο απιρῖσις, (Οπϊπίαπος απίεπι οἰτουῖίις ν- 

ἀἴπιας απιβ!σιοδ, ΠΟΠ Τἵαπιεη εχαοίε Ἰεφιε πιαπ]{[ε[ια, πα 

ᾳποιάϊαποθ, [εχίῖαπον εἰ απαΓίΑΠΟδ, Πεπι {ἰαπεπ Ἰοσίσα 

ἀεπιοπ[ίγαΙΙοπε ΠΟΠ ϐ6Ρετε ΟΕΠ[ΕΟ, Έμαε αὐ εχρετιεηί]α 

]αότοίαπι α[απηῖ,. ϐδἱ αι επία αοουιταῖε πιπ]ίοίες οοπ- 

[ρεκετῖί ααἲ [ερίπιο αιῖ ποπο ᾳποπιιε 4ῑθ αεοε[ιοπες οΡο-- 

α1γὶ (ποὮ επῖπι Γεηιε], δῬϊῖ αιί ἴετ [αι] Π1) ρετ[ααί{ας 15 

[απε Γπετίε, αοςάαπι εἰ ἴαῑες είΤε οἴτομῖίας. Αἱ { α Ἰα- 

νεπίπίε αἆ Γεπεοίαίεπι ποπ νΙάετΙ! α:ιος Ἱπν]Πί αεσγος Ιία 

Γεμτιοιίατε πιπ]ίοδ, οοηβα!ί ου 111 ϱ οοπίτατγίο αιοά {[αἱ-- 

Ηοεῖ ποπ ΒΠαπί Ἠι]αςπιοάἱ εἰτουμῖίας. Εοτίαί]ς Πίαφιε αᾱ-- 

γετία5 Ἡιρροεταίεπι ]ορῖοα ἀεπιοπ[βγαίῖοπε αααῖς ἀῑ[Πε- 

τπετῖῖ, αἱ Ώϊοσἱε. Όυῖρας επἶπι α[Γεγιετῖς Πσηΐς ααί Ίνα- 

πωοτῖρας οπΙπίαπιπι νει [εριπιαηηπι γε] ἨΟΠΑΠΙΠΙ Πετὶ 

εἰτουίαπα, πος Παρεβῖς. Άεαιε Υεγο ηοΡῖ5. [οτρΠί αερταπι 

αππεπι, φαῖ Πα Ἰαρογανεχιί, 4 παπι(μαπ οροτίεῦαί ᾳποπιοάο 

βοχατα ππ]ίοταπι υπ]γετ[ααπι ΡταεοερίοταπαΙ εκειηρ]α 

Πσί]]αίῖπι ἀοομ1ῖ, Ἱία εἰ ἵα 15 {εοΙ[ε. «ορποίοετο ρταείεχ- 
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του χφὴ τὴν αρ- (379) χὴν τῆς λέξεως ἐν πολλοῖς τῶν 

ἀντιγράφων κατὰ τὸ καλούμενον ἀσύνδετον εἶδος τῆς ἑρμη- 

γείας γεγραμμµένον ὡδέ πως, πυρετοὶ συνεχέες, ἡμέρην ἔχου- 

σι, νύχτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέραν διαλείπουσιν. 
εἰπων ὃ ἀσύνδετον ὀνομάζεσθαυ τὸ τοιοῦτον εἶδος ἐδήλωσα 

καὶ τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. χρὴ γὰρ ὡς ἐν καταλόγῳ τῶν 

εἰρημένων ἀκούειν ἡμᾶς, προστεθέντας τοὺς παραλελειμμέ- 
νους ἐν ταῖς λέξεσυ συγδέσµους, 

Υ. 

Εἐσὶ ὃ ὀξύταταυ μὲν καὶ µέγισται καὶ χαλεπώταταυ νοῦσου 

καὶ θανατωδέσταται ἐν τῷ ξυνεχεῖ πυρετῷ. 
ο 

’ [η ε 

«Ἡ μὲν ἀκριῤεστάτη τούτων ἁπάντων διδασκαλία λέ- 
λεκταν κατὰ τὰ περὶ διαφορᾶς πυρἑτῶν ὑπομνήματα, καὶ 

» ς 5 », , 3 ’ ὦ 

νῦν, ὡς εἶπον Ίδη πολλάκις, οὐκ ἅπο- [88] δεικνύναι µοδ 

εα οροτίεί ἰεχίης ργϊυοΙρΙΗπα 1π πιπ]15 οχοπρ]αχίρας [οὶ-- 

Ρίαπι ε[[ο [εοππάαπι Γροσίεπι Ἱπ[ετργεία[1ομῇδ, παπι α[γηῃ- 

ἀείοι, Ἠους ε[ὶ [πε οοπ]αποίίοπίΡα5, νοσαμί Ίου Πιοᾷο: {ε- 

Ῥγος οοπΙΊπμαε ἹΠπίογάῖα ορβάεπί, ποοία Ιπίεπ απ, 

ποοίο {επεπί, ἀἷο Ἱπιοτπ απ, Οπαπά απἴοπη απο [ρο- 

οἶεπι Ιπιεγργοίαἰ]ομῖς ἀσύνδετον νεὶ οο]ιποἰΙομῖ5 νασπάπα 

νοσατί ἀῑκῖ, ο[ιεπάϊ εἰ 1ρβας εχρο[(Ιοπεπι,. ΟΌροτίεί Παιῖ-- 

ἆεπι ἵαπιαααπῃ 1Π οαἰα]οϱο ἀῑοίογαπ 108 ΙΠίε]]ίσεγε αἆ]ε-- 

οἰα5, 4µα6 1π ογαΙοπίρας ρταεἰετη] [ας Γαηἴ, οο]αΠοἱΙο108. 

ΤΠ. 

δι αμίεπι ἵπ Πεῦγε εοπίπμα ΤΊΟΤΟΙ αοιεῖ[πηὲ , πια ιΠιὶ 

ει Εγαυϊ[[επῖ εἳ πιακῖπε {είαίε». 

Αοοιιτα 1 [ῆνπα Ποταπα οιηπῖαπα ἀοοίτίπα 1π οοπιπηθηία- 

19 ἄα {εβγίμπι ἀἰ[Πεγοπίτῖς ἱγακτία ε[, αἱ Ίαπι τεἰμ]1, Υο- 

υπ 4επιοη/[χαΥΘ 1ΟΠ ΡΓοροΓΙΙ, πεηιε Ῥατι]ομίατία ΟΠΙΠΙ8 
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πρόκειται ταληθὲς, οὐδὲ διδάσκειν ἅπαντα τὰ κατὰ μέρος, 

ὡς μηδὲν παραλιπεῖν, ἀλλὰ τὴν λέξιν ἐξηγεῖσθαυ τοῦ πα- 

λαιοῦς τὰ ὃ οὖν κεφάλαια τῆς ἐμπιπτούσης ἑκάστου Θεω- 

ρίας οὐ παρήσω. λέγευ τοίνυν ὀξυτάτας καὶ χαλεπωτάτας 

νόσους εἶναυ κατὰ τὸν συγεχῆ πυρετόν. ὀξυτάτας μὲν λε: 

Ζων. τὰς ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὰς κρίσεις λαμβανούσας, μεγί- 

στας δὲ τας ἰσχύροτάτας, Ἰαλεπωτάτας.. δὲ τὰς κἰνδυνον 

ἐπιφερούσας, ὅπερ. ἐξηγούμενος αὐτὸς ἐπήνεγκε, θανατωδε- 

στάτας εἰπὼν αὐιάς ὅπως ὃ ἂν ἀκούῃς εἰφῆσθαι τὸν 

συνεχῆ πυρετὸν, αληθής ἐστιν ὃ λόγος. ὀξύταται γὼρ νό-- 
σου καὶ µέγισται καὶ χαλέπώταται κατά τὲ τοὺς ἰδίως λε- 
γομένους συνὀχους γίνονται πυρετοὺς καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους 
οὐδὲν ἧττον, ὕσοιυ διὰ τῶν κατὰ µέρος προέρχονται παρο- 

ξυσμῶν αρχὰς καὶ ἀναβάσεις, ακμας καὶ παρακμὰς ποιού- 
μενου σαφεῖς, ἄνευ τοῦ λήγειν εἰς ἀπυρεξίαν, ὑπὲρ ὧν ἄμει- 
φον ακούειν νῦν, ἐπειδὴ καὶ τοὺς συνόχους ἓν τούτοις πε- 

ριέχεσθαι συµβέβηκεν, οὐ μὴν ἐν τοῖς συνόχοις δὲ τούτους. 

ἐὰν οὖν ἀκούση τι περὶ µόνων τῶν συνόχων εἰρῆσθαυ τὸν 

ἄοοετε, Ἱα αἲ ηἰ]ή] ρταείεγπηϊἑίαπι, {[εᾷ [επῖ ΟΓΑΙΙΟΠΕΙΙ 

εχρ]ισασθ, Ῥιπηπιας Πριίας Ιποϊάεπ{ίδ βηρα]ογαπι {ρεοι]α- 

Ποπῖς ποΠ Ῥγαείετῖρο, Ἰίπηπο αοι{ἰ[πιος θἱ πιακίπιο οἳ 
ταν πιο {π Τερτο ϱοΠ/Ίπιιᾶ ΊΠΟΤΡΟΦ ε[ο Ρργοπαποἰα!: 

αου{]{πιος αρρε]11 ται αμῖ Ῥαμοο Τεππρογο ]αάϊσαίίοπος [18-- 

εαωέ, πιβχίπιο5 απίεπι νε]λεπιεπ[Ππιος, στανΙ[Πππος νετο 

απ Ρρετίοσ]απι Ἰπ{ετιηί; απο Ιπίετρεείαϊις αρίε ἀπία]αε 

1ρ[ο5 58 νετβίς ε[ε Ἰεία]ες. Όποςιο απίεπι Ἰποάο σοἩ-- 

Ώππαπι {εργεπα αι Ππιε]]εκετῖς, νεγα ε[ὶ οταΓῖο. Αοιιί(ιπιϊ 

Πᾳυϊάεπι πποτβΙ εἰ πιακϊπϊ εἰ σταν]{Πτηῖ 1Π΄ ρτορτῖα ἀῑοι]5 

{ψποςμῖς Παπ, αἰᾳαε 1Ππ αἰῖ5 η] πῖηα5 4149 ρου ρατίι- 

ου]αγες πε ΨΝ αποεάιηῖ, Ρτ]ποϊρία, ἱποτοιποπία, γΙ1σογε8 

εἰ ἀεο]Ιπαίοπες. πιαπ]{ε[ίας {αοϊεηίος, Ἠεο {αππεπ αᾱ 1πίθ- 

Ρταίεπι ἀεβπεπίες, ἆε ααἴρας Ἰοο Ίοοο ΙπίεΙΙρετο [ας 

επ, αποπίαπι εἰ [Υποσςµος ἵπ Ἠ]8 οοΠπΙΙπεΙ οοπΗπρῖΐ, Ποπ 

μας ἵω [πουμῖ. Οποά { αἱ ογαϊϊοπεπι ἆε [ο] {ΥπΠο- 
οάς΄ ἀῑοί Ιπίε]]εχοτίί, τε]ίᾳμαδ οοπίημᾶδ {απιφμᾶπα ΠΟΠ 

σΑΙΕΝΨ6 ΤτοΜι τί, Ρ 
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λόγον, ἐξαιρεῖσθαυ δύξει τοὺς ἄλλους συνεχεῖς, ὡς οὐ κινδυ- 
νώδεις ὄντας οὔτε σφοδροὺς οὔτ ὀξεῖς. 

δ’. 

3 Γ .) “ / Δ ες“... Γ] Π 5 

σφαλέστατος ὃ ἁπάντων καὶ ῥήΐστος καὶ µακρότατος ὁ 
τεταρταῖοο. οὗτος γὰρ οὐ μόνον αὐτὸς ἐφ ἑωυτοῦ τοι-- 

-” .] ’ 

οὕτός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ νοσημάτων ἕἑτέρων μεγάλων 
ῥύεταυ. ' 

«Ῥήϊστον εἶπε τὸν τεταρταῖον ἓν (σω τῷ εὔφορον. οἳ 
γάρ του συνεχεῖς τῶν πυρετῶν µηδεμίαν ἔχοντες τῶν ὀχλη- 

ρῶν ἀνάπαυλαν ἄχρι κρίσεως, ἀλλὰ καὶ διηνεκῶς βαρύνοντες, 
εἰκότως δύσφοροι λέγονταἰ τὲ καί εἰσιν. ἓν δὲ τῷ τεταρ- 

ταίῳ καὶ μάλιοῦ᾽ ὅταν ᾖ μέτριος, ἔνεστι καὶ προϊέναι ταῖς 

µέσαις τῶν παροξυσμῶν ἡμέραις καὶ τε καὶ πράττειν ἑνί- 

οτε τῶν συνήϐῶγ. χρὴ δὲ ινώσκειν σε καὶ τὸ τῶν πα- 

λαιῶν ἔθος, ὕταν ἀκούσης αὐτῶν περὶ πυρετῶν διαλεγομέ- 

Ρεγίοι]ο[α5, πεφιε νεμεπιεπίες, πε(αθ αεμίᾶς ΕΧΙΠΙΕΓΕ ν]- 

ἀεριίατ. 

1. 1ὅµ 

ἄι οπιπῖµπι ε[ὲ [εοιτί[πια, [αοίπια εἰ ἰοηρί[πια ο. 

ἑαπα.  Ίνοπ επῖπι [ομπι μετ [ε ἴρ[α εαἰις ε[ὲ, υεγμπα 

εἴῖαπι αὖ αἰῖς πιαρπὶς πιοτδὶς υἰπάίσας. 

Οπατίαπαπα [αοἴ]Ἱππαπι ἀῑκιῖ Ῥεταε(αο ας πιαχίπιε {[ο- 

Ἱεταρι]επι. Όὔιαια επῖπι «οπ{ἴπιᾶο {ερτες πι]]απι Ἠαβρεαπί 

πάπδᾳιιο Ἰαά]οίατι ππο]ε[Ιαταπι πεπηϊΠοπεπι, [εἆ α[Πάιπε 
στανεπί, Ίατο 1πίο]εταβτ]ες ἔαπι ἀἰοαπίας ἵαπι εκτβαπῖ, ἴπ 

απατίβηπα νετο ας Ῥταε[εγίϊπι αΡὶ πιοάεταῖα Πέ, ππεβ1ῖ5 αο- 

οε[Ποπιπι ἀῑερας {οχας Ῥχοᾶῖτε Ἰσοοί εἰ Ιπίογάαπι ααἴρας-- 

ἆαπι «οπ/{[αε[ῖ {πηςσί πιππεπίρα. Αἲ οροσίοϊ ἴε νείεναπι 

οοπ/[αεἔιιάῖποσι οοβρποίοστε, απιπι «ος ἆε {ερτίριας ἀῑ[ε- 
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νων. ἐὼν γοῦν ἥπατος ἢ πλευρᾶς ἡ πνεύμονος ἡἢ}) ἄλλου τι- 
νὸς µορίου φλεγμονῇ πυρετὸς ἔπηται, πλευρῖτιν ἢ περι- 
πνευμονίαν Ἠἢ ἡπατῖτιν ὀνομάζουσι τὴν νόσον, οὐ πυρετώδη. 

τὸν ὃ ἄνευ φλεγμονῆς πυρέττοντα πυρετὀν φασι νοσεῖν, 
καὶ νῦν ὃ ἄκουε περὶ ὧν διαλέγεται πυρετῶν οὕτως εἰρῆ- 
σθαι τὸν λόγον, ἐπεί του πολλάκις εἴδομεν ἐπὶ σπληνὶ µεγά- 
λως πυρέττοντας ανθρώπους τεταρταϊῖον, κῴπειτα ἐν χρόνῳ 

παρεγχύσεως ὑδερικῆς γενομένης ἀποθανόντας. αλλ αὐ- 
τός τε καθ’ ἑαυτὸν ὃ τεταρταῖος ἀκίνδυνός ἐστιν, ὃς γε καὶ 

ἄλλων νοσημάτων ῥύεται. παυσαμένας γοῦν ἐπιληψίας ἴσμεν 

ἐπὶ τεταρταίῳ χρονίῳ ἐνοχλήσανει, καὶ μεμάθηκας ἤδη περὶ 

τῆς γενέσεως αὐτοῦ κατά τὲ τὰ περὶ διαφορᾶς πυρειών 
ὑπομνήματα καὶ τὰ περὶ κρίσεων. | 

ε. 
ι 4 ” 9 , .. 

[59] Εν δὲ τῷ ἡμιτριταίῳ καλεομένῳ ξυμπίπτει μὲν καὶ 

ὀξέα νοσήματα }έγγεσθαι καὶ ἐστι τῶν λοιπών οὗτος Θα- 

τεηῖος αἰιά1εγῖ, Ὁὶ Ἠαπιηπε {ερτῖ απὶ Ἱεραί] ααἲ ρα]- 

πιοηῖς απί Ῥ]ειμταο απὶ α]οπ]ας αἰ{εγῖις Ραγί15 ΙΠῇαππηα-- 

{ἴοποαπι οοη/Γεαπαίατ, ῬΡ]ευ1πάεπι νεὶ ρεγιρπεΙΠιοηῖαπι νε] 

Ἱεραίτίῖπ αρρε]]απί ππογΡαπι, ηος Περτί]οπι. Εεργ]οιαπίεπι 

απίεπι οἰἴτα ἹηΠαπιπιαοπεπι {ερτο Ιαβοταχο ἀῑοιπί εἰ πα]ιο 

ΙΠίε]]σε ἆε ααἷρας ἀῑ[ετιίι {ερηίβας Ίία ἀἷοι οΡαΙΙΟΠΕΠΙ, 

ἣΝαπι ΡΙεγαπ](αε εκ Ἰεπε σταν]ῖτεγ {εργιεηίες Ἰοπηῖπες 411άΥ- 

ἵαπα ν]άἵπιας; ἀειπάο αΠα[ιοπο Ἰγάεγίσα οτία ουΗ[Ιε. Αί 

απαγίαπα 1ρ[α Ῥες [ο αΏδᾳιε Ρεγίοι]ο ε{ἰ, 4π4ο εί αὐ αἰῑῖς 

πποχΏῖς ν]ηάϊσαί, Ὀοεάαία Παυϊάςεπι εριερίας 46ρτο εκ 

αματίαπα Οἰαίυτηα ἀῑνεχαίο ΠογΙπηαδ, ο]ας 6οπεγαίίοπεπα 

Ίσα ἀῑάΙοΙ[ὰ εἰ 1 οοππιθη{αγ1]5 4ε Γερνίια ἀῑΠεγεπίτῖ εἰ 

4ε Ἰαά1οιῖς. 

τν 
1π [επητεγείαπα φοεαῖα Πεῦγε (μπα αομίος Φμοφμε ππο)δος 

Εγοεγεατί αοοἰάἾε, ἔµτα ρταείεΥ εαείεγας ἰία ππακίτπε ε- 

πλήν. 
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νατωδέστατο. ἀἄτᾶρ φθινώδεες καὶ ὅσα ἄλλα μακρὰ 
νοσήματα νοσέουσιν, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα νοσέουσιν. 

Οὐ δύναμαι πεῖσαι τοὺς πολλοὺς τῶν ἰατρῶν διακρῖ- 
ναυ τὴν τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐπίσπεψιν τῆς περὶ τῶν 
ὀνομάτων τὲ καὶ σημαινομένων καὶ συγγινώσκειν αὐτοῖς δί- 

καιον. ὅπου γὰρ ᾿4γαθῖνος, ἵνα τοὺς ἄλλους παραλείπω, 
βιβλίον ὕλον ἔγραψε τὸ πρῶτον περὶ ἠμιτριταίου, τὸ ση- 

µαινόμενον ἔκ τῆς προσηγορίας ῥητῶν ἐν αὐτῷ, πῶς οὐκ 

ἄν τις καὶ τούτοις συγγνώη; Ἅκαίΐτοι γὲ ῥᾷστον ἦν ἰδίαν 

μὲν τῶν ὁρωμένων ποιήσασθαι διδασκαλίαν ἐν τῇ περιοδίᾳ, 

ἰδίαν δὲ τῶν ἐπ αὐτοῖς ὀνομάτων, ὥσπερ ἐγω νῦν ποιήσο- 
µαι. τῶν γὰρ διὼ ερἰτης παροξυνοµένων πυρετῶν οἱ μὲν 

εἰς ἀπυρεξίαν λήγουσιν, οἱ δὲ οὐ. καὶ παλιν ἑκατέρου τού- 

των ἡ διαφορὰ τοιάδ ἐστί. τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων 

ἔνιοι μὲν ἐντὸς ὡρῶν δώδεκα τὸν παροξυσμὸν ἔχουσι περι- 

7θαφόμενον, ἔνιοι ὃ ἐπὶ πλέον ἐκτειγόμένον,. τῶν δὲ μὴ 
ληγόντων εἰς ἀπυρεξίαν ἔνιου μὲν φρικώδεις ὄντες, ὅταν 

τας ε. Ομῖπ εείαπι ταδίᾶι, οαμίφιμε ας φιμϊδισοιηφµε 

πιοχδϊς ἰοπβίοτίδως ἰαδοταπε, Ἰαο ροεϊ[/παµπι αερτοίαητ. 

Μα] πιεᾷ]οίς Ῥετ[ααάετε ΠΟΠ Ῥο[απ, τπῖ ΓΕΓΗΠΙ 

ρ[αγαΠι 1η[ρεςΙΙοηεπι αἩ ἑα ᾳπαε ἆε ποπιπῖδας εί [σΠΠ-- 

σα[15 ασῖί οοπ[ἀεγαίίοπε ἀῑ[σεγπαπί, ααῖρας Ισποίσετε Ία- 

Ππαπα εΠ. Ὀρι επῖπι Αραϊμιηις, ιἵ ὀαείετος Ῥγαθίεγπιϊξίαπη, 

Ἡρταπι Ἱπίεσγαπι Ρεηώπι ἆθ Γεπετίῖίαπα [ο1ρΠί, ᾳποά 1π 

εο ποπ]ηῖς Πρηϊβοαίαπι ᾳπαεταί, απο απῖδ Ραεῖο 5 νε- 

ἨΙ4ΠΙ ποπ ἀοάετιὸ ΘΟπΠαπι(ααπα [αοΙπιαπα εταί ΡτορτῖαΠι 

6οἵΙπι απαε νιάεπίατ ἁἀοοίτίπαπι οοπΙΙπΠαπι {ασςτε, ΡΙο- 

Ῥτίαπι ᾳποφαθ 4ο δογαπι ποπηϊπΊραδ, αποππαάπιοάμπα Πο 

επο {αοίπχας Γαπ,. ΊΆαπι Γεργίαπι ᾳπαο Γθχίο 4ποπο ἀῑθ 

Ἰηναάαπί αοοε[Ποπίρας, Πποπηη]]ααο αἆ Ἱπίοστϊταίεπι ἀε[ηαπῖ, 

φπαεάαπι ποῦ, Αίαπε ταγ[ας απίαδᾳαε εαγαπι ἀῑΠετεπίϊα 

ε)αδπιος{ εχ]βΙί.  Όμαρ Γεργες αἆ ἹΠπίεστϊίαίεπι Παϊαπίαν, 

εαταΠ ποππι]]αε ρατοκγ/πποα Ἠαβθεπί ἀποάεοῖπι Ἠοχῖ εἰτ- 
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απὸ τῆς πρωτης εἰσβολῆς ἐπὶ τὴν καλουμένην ἀνάβασιν 
ἔρχωνται, κῷν δοκώσιν ἤδη μετρίως προεληλυθέναι, πάλιν 

ἑτέραν φρίκην μετὼ συστολῆς ποιοῦνταυ καὶ μετὰ ταύτην 
Ε΄ ε ’ 3 ’ η ας 3 , ” η 

αὖθις ἑτέραν αναβασιν, εἶτα ἔτι ἐκείγης αἆλλην συστολην τὲ 

καὶ φρίκην. ὃδὶς γὰρ καὶ τρὶς οὗτοι ὑποσιρέφουσι. κατὰ 
δὲ τὴν δευτέραν «ἡμέραν ἕτερον ἴσχουσι παροξυσμὸν ἑλάτ-- 
τονα τοῦ προτέρου, }ωρὶς τῶν προτέρων ἐπαναλήψεως. καὶ 
τοῦτο ἐφεξῆς αὐτοῖς αξὶ πυκλεῖται, δυοῖν παροξυσμοῖν οἵοιν 

είρηκα γιγνομένοιν ἓν ἡμέραις δύο. καὶ μὴν καὶ ἄλλοι τι- 
γὲς διὰ τρίτην παροξυγόµενοι χωρὶς τῶν εἰρημένων φθικω- 

δῶν εἰσβολών τὲ καὶ ἐπαναλήψεων ἕνα παροξυσμὸν ἴσχουσε 
δν « ” 

διὰ τρίτης, οὐ παροξυνόµενου τῇ δευτέρᾳ. µίαν οὗτοι καὶ 
συνεχῆ καὶ ὁμαλὴν τὴν ἐπὶ τὴν ακμὴν ἀπὸ τῆς εἰσβολῆς 

ἀνάβασιν ἐἔχουσιν. αὕτη μέν σου τῶν διὰ τρίτης παροξυ-- 

νομένων πυρετῶν ἡᾗ διαφορὼ, Φφαινομένη συνεχώς ἐπὶ τῶν 
Π 3 ’ ος κά ε 8 [ . 

Καμνόντων. ἐδείχῦη ὃ ὑφ ἡμῶν ὁ μὲν φρικωδης πυρετὺς 

- 

ουπη[ογιρίαπα, α]ῖαε Ἰοπρῖας εχίεηίαπα. Όπαε Υεγο {εῦγες 

αἆ Ἱπιερταίεπι ἨΘΏ Ρρεγνεπ]μηξ,. οατάπ ααεάαπα Πογτίῃσας 

απϊάεπι εχεηίες 4 απ α ΡΗΙΠΙΟ απ[α]ία αἆ Ἱπογοπιεπίαπι 

νεπϊμπῖ, εἰαππῇ Ίαπι πιοᾷεταῖίο ρταενεπῖ[ε ν]άἀθαπίιν, τατ- 

{ᾳ5 αἰίετωπι Ἠοττοτεπ οσπι οοπἰγασίΙοπε {αοϊιπίς; αίηιο αὖ 

Ίιαο τητ/[ιις αμαᾶᾷ Ππογεπιεπίτιπ, ἀεϊπάε αἩ 1]]ο εοπἰγαςί1ο- 

Ώεπῃ αἱαπα αλΙάππ(ε ΤΙΡΟΣΕΙΑ; Ἠαε Παπιᾳιιο Ῥὶ5 ἴετηιε τΤε- 

νενίππίας.  Βεεμπάο ἆῑε αἰίεταπι Ἰαρεπί ασοε[Ἱοποπι, {εἆ 

ΡΥΙΟΥΕ ΠΙΙΠΟΤΕΠΙ, 4Ῥδφαιμθ ῬείογΗπῃ χερεί1Ιοπθ; ε[ἴᾳμε 1119 

Ρετρείιας 15 [ενῖε οοπϊηπαία οἴτου]ας, αἱ Ῥ]πϊς ἀῑοριις 

Ῥίΐπας Παπῖ, αἱ ἀῑκί, αεσε[Ἱοµθς. Αίας Ργαοίογεα αθάαπι 

τετίο ο«αοᾳαε ἆἱε αοοεἀεπίες οἴῖτα Ἱοστίῇοος 1]]ος Ἱπ[]-- 

ία5 εἴ τερείΙοµεςδ, ππαπι ἴεγΙο «ποπε ζἱε [ογΏ αχ 

οσε[Ποπεπα, Πι]]απ Γεοιπάο ἆἀἱο α[εμιπίαος παπι πε 

οοπίΙπ πα θἱ αεηια]ο αἳ Ἱπ[α]ία αἆ νίρογοπα ππδο Ίνα- 

Ῥεπί Ἱπογεπιεηίαπι,. Ἠαεο Πδῖ Πί {ερνίππι 4παε [εγίίο 

4ποφιε ἀῑε Ῥαγοχγ/[πιος [αρευπί ἀῑετεπίία, απαε αΠιάπιε 

ἵα αεστοία ια ῦμς αρρατεί. Ἀο8 αὐίεια ἀοπιοπ[ιγανίπιας {6- 
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Ρά. Οµασε. ΙΧ. [209. 90.1 κ Εὰ. Ῥαβ. γ. (519. 3480.) 
ἐπὶ χολωδει καὶ φλεγματώδει χυμῷ συνισταµενος. ὁ δὲ χω- 

ος φρίκης ἐπὶ τῷ χολώδει μὲν, αλλὼ δυσκινητοτέρῳ τὲ καὶ 

ὁυσπεπτοτέρῳ, φέρουσι ὃ αὐτὸν καὶ φλεγμοναὶ κυρίων µο- 

θίων. τῶν δὲ μετὰ ῥίους μὲν εἰσβαλλόντων, εἰς ἀπυρεξίαν 

δὲ ληγόντων ἅμα χολώδεσιν ἐμέτοις ἢ διαχωρήσεσιν 3 ἱδρῶ- 

σιν ἡᾗ) ξανθὴ χολὴ κινουµένη δι ὅλου τοῦ σώματος αἰτία. 

τούτων μὲν οὖν οὕτως ἐχόντων, ὡς εἴρηται, τὸ μὲν ἤτοι τὴν 

αἰτίαν ἑκάστου ζητεῖν ἢ τὴν Ὀεραπείαν, ἰατρικόν τε καὶ 

χρήσιμόν ἐσιι (380) πρᾶγμα" τὸ δὲ τί καλέσει [99] 

τὶς ἕκαστον τῶν εἰρημένων ὀρθῶς οὐκέτι τῆς ἰατρικῆς 

ἴδιον, ἀναγκαίως γὲ μὴν γινόμενον, ὅταν βούληταί τις ἑτέ- 

ρους διδάσκειν, ἀναγινώσκειν. τὰς γὼρ ἐπὶ τῶν καμνόντων 
ιγνοµένας ἡμῖν διαγνώσεις τὲ τῶν παθῶν καὶ προγνώσεις 

τῶν ἐσομένων καὶ Θεραπείας, ὁρῶμὲν οὐδὲν δεομένας τῆς ἐν 

τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβείας. οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τούτων οἱ ἰδιῶταν 

κρίνουσν τοὺς ἰατροὺς, αλλ ὅταν ἔπὶ φλεβοτομίᾳ τὸν 

κάμνοντα ῥηᾳστωνήσαντα Θἐεάσωνταυ καὶ τροφὴν ἐν καιρῷ 

Ῥγεπα Ποτν]άαιι επ ῬΙΠο[ο εἰ ΡΙιΠίο[ο ΊἨήππογα οοπ/ῇατί, 

{εά α«παε 4Ώθαια Ίιογγοιο εΠ, εαπι εκ ῬΙΠο[ο αάεπι, {Γεἆ 

αἆ πιοίαπι οοοΙΙοπεπι(!ιο οοΠΙπΠΙασΙοΓ6. Έαπι απίθπα Γεγαπῖ 

Ῥυϊπορίαπα Ῥατσι Ἱπῃαπηπηαίϊοπεδ. Όιυαε Υετο οπῃ τ]- 

ξογε Ιπναάσπε αἴηιπα αἆ Ιπίεστϊίαίεπι ἀε[ιπαπί οσπι Ῥί]]ο[ς 

νοπιΠοπῖρας νε] ἀε]εοίϊιοπίρις νεὶ Γιάοτίραδ, εαγαπα Ρ]]15 

ανα Ύπαε Ρεν υπϊνον[αα οοτρας ασιίαίαχ σαυ[α εἴ[,.  ἨΗϊ5 

Μίαηιια [ο Ἱία αἱ ἀῑοίαπι αι, Παβεπίβις {ησι]ογαπα ομἱ1-- 

{απι εἰ οιγαΙΙΟΠΕΙΩΠ «ΙΠαεΓεγο 1ε5 {μπι πιεᾶ]σα Τ1πα αΠ]]5 

εχΙ[ῖ, Όπο νεχο ΠΟΙΠΙΙΠε Πησι]α οοπιπιεπιογαία τεοίε νο- 

οανεχῖῖ, 4 παπι(ΙαΠΙ ΟΠ αππρ]Ιδ ππεζΙοῖπαθ ΡΓΟΡΓΙΗΠΙ εκχ]-- 

Πτι, οορβαῖία {απιεα αρί αιῖς αῑο5 ἆοοεγτε νο]ιογῖῖ πεοεί- 

Γα1ηπη. Ίλαπι ἑα5 αυαθ 1Π αθσεῖς Παπί πορῖς {ππι α[Πεοίαιπα 

ἀΙρηο[ίοπες ἴππι ΓΙΙΙΥΟΓΗΠΙ Ργαεποίοπος {πι οαΓαϊΊοπες, 

ΠΙΕΙ]. αοοπχαία ἨΗΟΙΠΙΠΠΑ γΙΟΠΘ εσετε νΙάεπαδ; περιε 

ουἵπη αἳ Ἠΐ6 νη]σας ἆο πιθάϊοῖ εχἰ[ήπιαϊ. ΑΕ πδὶ εκ νε- 

ηαο [60ἱΙΟΠ6 ἄΘΡΤΙΙΩ Πε] Ίιαῦοτε νιάετῖί, «αΐηιιε οἴριιπα 



ι . 

Κάῑ ΓΑ 4ΠΗΙΝΟΣ Ε1Σ 4ΓΊ10 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. 93| 
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λαμβάνοντα" καὶ γὰρ καὶ τοῦτο κρίνειν ἰδιώτης δύναται 
Φεασάμενος. εἶτα ουκ εὐθέως ἐπὶ τῇ τροφῇ τὴν ἀρχὴν τοῦ 
παροξυσμοῦ γενομένην, ἀλλὰ μετὰ χρόνον πλείονα, τὸν ἰατρὸν 

ἐπαινεῖ, κἂν εὲ ψυχροῦ δεῖ τύτε δύντα καὶ λούσαντα τὸν ἄρ- 
ῥωστον ἀπύρετον (δη πεποιηκότα, παραχρῆμα θαυμάζει, 

καθάπερ γε κῷν εἰ προείπη τι τῶν ἐσομένων. απὸ τούτων 
μὲν οὖν ὁ ἰατρὸς ἀκριβώς τὲ καὶ ἀληθώς εὐδοκιμεῖ, σοφι- 

στὴς δὲ κατατρίβει τὸν χρόνον ἑαυτοῦ τὲ καὶ τῶν µαθη- 

τῶν, ὑπὲρ ὀνομάτων τὲ καὶ σημαινομένων ἐριζων. ἐπεὶ δὲ 

τὸ προκείµενον ἡμῖν νῦν ἐστιν, οὐκ αὐτὰ τὰ πράγματα ὃι- 
δάξαι τῆς τέχνης, ἐν ἑτέροις γὼρ τοῦτο ἐπράξαμεν αὐτάρ- 

χως, αλλὰ τὴν “ἑπποκράτους γνώµην ἐπισκέψασθαι διὰ συγ-- 
τόμων καὶ τοῦτο δυγατὸν ὧδε ποιῆσαι. Ἀλέλεπται μὲν γὼρ 
αὐτῷ καὶ πρὀσθεν' ἡν ὃδ' αὐτοῖσι τὰ παθήματα φρικώδεες 

πυρετοὶ, συνεχέες, ὀξέες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες. ὁ δὲ τρό- 

πος ἡμιτριταῖος, μίαν κουφότεροι, τῇ δ' ἑτέρη ἐπιπαροξυνύμενου. 

καὶ νῦν δὴ παλιν ἡ ῥῆσις αὔτη φησὶν, ἓν δὲ τῷ ἠμιτριταίῳ, 

ἵπ ἴοπιρογθ ο[ππιετο, εἰεπῖπι ἷά ᾳποφιο οοπ[ρἰσαίιις 1άῑοία 
Ιαάϊοίαπα {εγνε Ροίε[ι. Ώεϊπάᾶο ποπ [αίῖπι α οἵρο Ῥτϊποϊ- 

Ρίαπα αοεΠιοηίς Πεγὶί, {[εὰ πιμ]ίο ρο[ι ἴεπιροτε πιεδίαπι 

Ἰαπάαί, Όποά { ΠΙσίἆαπι ἀεάι[ε, Ἰανιῇε αερτοίηπιαο α 
Γεμγε νιωάϊοα[ἴε πιεάϊοαπα νιάστιε, 1]]απα Ύπαπ ΡΥΙππαΠΙ 

ἀεπι]ταίας, ο πεπιαάπιοάαπι εἰῖαπι οσα εκ {α{αγῖ8 

Ργαεάϊχεναί. ΑΡ 16 1ἴ8ᾳαο απεάῖοιιφ ἴππηι Ρ]αΏο {μπι Ύογα 

Ἠοπιίπαπα Γεγπιοπθ οε]ευταίας εἴ Ῥεπε αμάί. Ῥορμ][ία 

γεγο απ 46 ποππῖρας εἰ Πρπ]ῃοας οοπ{επά1ε, ἵεππριιβ 

ἔππα Γααπα ἴππι ἀ1[οιρα]οταπι οοπ{ετΙξ. ΟΠΟΠΙΑΠΗ Ὑ6ΓΟ ΠΟΠ 

ε[Ι πο] Ἠοο 1 Ίουο Ῥτορο[ίηπα αρία αγῖῖ οροτα ἆοεετο, 

τὰ επῖπ αΡαπάε α1ρί {εοῖπιας, [εἆ Ῥτενιρας Ηιρροογαί[ίς 

τπΘΏ{επι οοηβάεσατε, 1ᾷ απιο(ιθ Πία {ασεχο να]ερίπας. Ὠἱκῖι 

Πᾳπϊάεπι εἰ απίεα: ἵρ[οτμπι αµίεπαι ρἰμγίπες Πμ]ιστποςί α]- 

Γεειις αἀεγαμε, Ἱογγίάαε Πεὔγες, α[[ιᾶμας, αεµίαε, ἵπ ἔο- 

ἔωπῃ φμίάεπα ποπ ἰπεεγπαιείεπίες: [εὰ εατιωη ἰγρις ε) αἱ [ε- 

ππϊεεγείαηµΣν ΙΟ ἄῑε ἰευίογες, αἰίεγο ἵπ[μμεγ επαεεγύαπτεν. 

Ει ταχ[ας Ίιοο Ίοσο Τία ρτοπυποῖαί: ἵπ [επιεγεαπα υσεαιῶ 
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δε, , 33 ” .” 

συμσείιὲν μὲν καὶ  ὀξέα νοσήματα καὶ ἐστι τῶν ἄλλων οἆ-- 
͵ ο { μη Ἡ ο χ { ) ἃ πι, τς 

τος Φανατωδέστατος. ὅτι μὲν οὖν Θανατωδης ἐστὶν ὁ ἡμι- 
- 1, ο) 3 ΄ 

τριταῖος ἄντικρυς εἴρηκεν αὐτὸς ὃὁ Ιπποκράτης. ὅτι δὲ 
ω Β 3 , ; 3 ) ΕΠ] - ῃ ” 

τών εἰς απυρεξίαν ληγόντων οὐδείς ἐστι Όανατωδης ἄντι- 

κρυς ἐν ἀφορισμοῖς ἐδήλωσεν επών. πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ δια- 
λείποντες, διὼ τρίτης ἰσχυρύτεροι Ἰίνονται, ἐπικίνδυνοι. 
ὅτῳ ὃ' ἂν τρύπῳ διαλείπουσι, σημαίνει ὅτι ακίνδυνοι. πῶς 

οὖν ἐκ τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων εἴπῃ τὸν ἡμιτριταῖον, 
« Ἡ / « 

ἑπόμενος /πποκράτει; καὶ μὴν οἱ λέγοντες, ἐάν τις ὥραις 

τέτρασι καὶ εἴχοσι ἀπύρετος γίγνηταυ, τὸν μέσον ἔχειν αὐ- 
- ” [ή ” ” ΐ - 

τὸν ἡμιτριταῖον, ἔκ τῶν διαλειπόντων ποιοῦσι τοῦτον τὸν 

πυρετὸν τοιοῦτον. οὕτως δὲ καὶ τὸν μέσον: καὶ τὸν µει- 

κρὸν ὡρῶν αριθμῷ διαφέρειν τοῦ μεγάλου φάσκοντες, εἰς 
απυρεξίαν περιάγειν ἀμφοτέρους βουλόμενοι, τῆς Ιπποκρα- 

τους ἀποχωρήσουσι γνώμης, ἐν τοῖς διαλείπουσι πυρετοῖς 
τὸν ἡμιτριταῖον ἄγοντεςο. ἀκίνδυνος γὰρ οὗτος ἔσται, καί- 

τοι Όανατωδης ὑπ αὐιοῦ λεγόμενος. ἄμεινον οὖν ἐστὶ τῶν 

Γεῦτε τμΠι αομίος Φµοφιµε πιογδος Ῥγουγεατι αοοϊᾶϊε επι 

ΡΤαείεγ οαεἰεταΣ ἴ[ία πιακίπιε ἰεῖα[ὶς εξ. ΌὉποά Ιεία]]ς 

απ]άεπα Πέ [ομηετίῖαμα αρετίο Ρρτοπαποϊανιϊ Ηιρροοταίες. 

Οιιοἆ Ὑοχο Ύάαε αἆ Ἱπίερηίαίεπι γεπιαπῖ, εαταπ πη]]α 

1είαιῖ {ἱ, ῥραϊαπ 1π αρΠμογΙ[παῖς Ἠϊ5 νενρὶς ἀεο]αταν]ί: 

ϱαεεμηφµε ᾖεῦτες πο ἰπεεγπιιεμίες Ιεγίο Φφµοφµε ἀῑε 

«εΙιεππεπείογες Ἰ[ιωπὲ, γετίοµίο[αε; φιοσµπφµε αµίεπι πιοζο 

Ἱπτεγηπί[ει πε, ρεγίομίιῖη αδε[]ε [ιαπίβοαπε. Όποπαπι Παφιε 

Ῥαείο ααἱδαπαια Γεπ[ογίαπαια ἀπίεν ἀεβπεπίεν αἆ 1η[εστὶ- 

ἴαίεπι ἀῑκετῖί, Πιρροοσταίεπι Γεηαμίας, ΟυΙ ρτο[εναπὲ, Π. 

αῖς Ἰουῖς απαίπος εἰ νὶσιπίϊ οἴίτα Γεργεπι [ο πιεζῖαπι 

χρία. Ἠαδεγτο [οπηίοτίῖαπαπα, ἴα]επι Ίαπο Τερτεπι 1πίεγ 

Πτεγπ{οπίες {αοϊμηί, ἹΤία νεχο εί ααἲ ππεάίαπα εἰ ῥρατ- 

νι ᾱ ΠιαΡΠπο «εινα Ἰοταταπα ΠΙΠΠετο ρταεϊσαπε, αἆ 

ἠπίοσγ]αίοπα ἀεάποενο πγΙπΙ(αθ νο]οπίες, αὓ Ἡϊρροογαις 

πιεηίς ἀῑ[οεάιιπί, απίεν {εργες Ἱπ{ετιωλ{επίος {επιίαγ{]αΠαΠ1 

οοπ/{Ηπεπίεςς Ἠαεο επίπι οἶἴτα Ῥεγίοιι]πα εχ]ῃεί, οεἰαπι[. 

Ιεἰα]ῖ αὐ Ἡϊρροογαίε ἁῑσαίαν,  Θαϊῑας ίαααε {αετὶί πο- . 
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μὲν ὀνομάτω»ν, ὡς εἴρηται, καταφρονεῖν, ἀσκοῦντα Θεραπείας 
τὲ καὶ διαγνώσεις καὶ προγνώσεις ἑκάστου τῶν πυρετών. 
ἐπεὶ δὲ σαφεστέρα τὲ καὶ συντομωτέρα διὰ τῶν ὀνομάτων 

ἡ διδασκαλία γίνεται, προδιηγησάµενοι λόγῳ τῶν διὼ τρί- 
της παροξυνοµένων πυρετῶν, ἐφεξῆς τὸν ἐντὸς τῶν δώδεκα 

ὡρῶν παυόµενον, ἀκριβῆ τριταῖον ὀνομάσομεν ἕνεκα συντό-- 
µου διδασκαλίας. ῥὅστις ὃ ἂν ἔχη πολυχρονιώτερον τούτου 
τὸν παροξυσμὸν, ὅμως μὲν ἔτι μµακροτέραν αὐτοῦ τὴν ἄνε- 

σιν, ἐκεῖνον ἁπλώς τριταῖον ὀνομάσομεν. ὅστις ὃ ἂν ἐπὶ 
πλεῖ- [91] στον μὲν ἐκτεταμένον τὸν παροξυσμὸν, ὀλίγον 
δὲ τὸ διάλειµµα, τοῦτον πᾶλιν ὀνομάσομεν ἐκτεταμένον τρι- 
ταῖον. ὕὅστις δ ἂν μὴ παυσάµενος εἰς ἀπυρεξίαν φρικώ- 
δεις μὲν τῇ προτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ἐπαναλήψεις ποιῆται, κατὰ 
δὲ τὴν δευτέραν ἁπλοῦν ἕνα παροξυσμὀν, τοῦτον ἡμιτριταῖον 
ὀνομάσομεν εἰ ὃ ἁπλῶς διὰ τρίτης παροξύνοιτο, τριταιο- 

φυῆ. πάντ ἔχεις ἐν τοὐιῳ τῷ λόγῳ διωρισµένα, τά τ 

πηῖπῖρας, αἱ ἀῑοίαπι εΠ, πεσ]αοῖῖς Ππσα]αταπι Γερτίαπι ἕππα 

οιχγαίΙοπες ἴππι ἀἱσποίοπες Ίππι ΡΓαΕΠΟΙΟΠΕ5 ΕΧΕΓΟΕΤΘ. 

Οποπίαπι νετο ἴππι πιαπ]{εβῖος {μπι Ῥγεν]ίου Ρε ποπιῖπα 

εναάἰῖ ἀοοίτῖπα, Ρεῖας Γεβγίηπι Τεγίο α4ποφπε ἀῑε Ιπναάεα-- 

Ώππα ἀπΠετεπί]α5 ογαίΊοπε εχρ]σαβίπιας, αἱ Ππρογ {αοιεραί 

{εοαπάιπα πΠαππ(ΠαΊηφαο ἀρ[αταπα ρεοπΠατεπι αρρε]]αίίοπεπι, 

Ῥτουί {ασεγτε οοη/{αεν{ῖ, ἆαπι πδίααε {εβρτῖαπι ΤεΓΙΙο 4 ἱο- 

ᾳπε ἀῑε αοοεἀεπίίαπι ἀῑΠεγεηίας εχρ]οαί. ΤΏεϊπάε εαπι 

ᾳµαο Ιπίτα ἀποάεοῖπι Ίογας οε[αί, οοποῖ[πε ἀοοίτίπαε στᾶ- 

ἴα, εκοα]Πίαπι {ετίῖαπαπι αρρε]]αβίωα5. Όιμας Υετο Ίας 

ἁππίητηίογοεπι αοοεῄίοπεπι Παριεπί, Ππιπ]ααε εἰαπαπιαπι 

Ἰοηβίογεπα τεπι![Ποπεπι, Ί]]απι Ππιρ]ίοῖίεγ {εγιίαπαπι ποπηῖ- 

ΠΑἨΙΠΙΗ. Όμαε γετο αοεε[ποπεπι Ῥ]ατίπαα Ρτοάμοίαπι, 

Ῥατνυπι αιιίεπι Ππῖεγνα]ίαπα, απ Ίαπι Γεγιαπαπι Ρργοάιοίαπι 

νοσαβίππμ5. Όπαε αἆ Ιπ[ερτιίαίεπι ποια (ε[ιηῖί εἰ Ποτσί[-- 

οᾶδ Ργίυγε ἆῑε τερεβίῖοπες {αο1!, αἱίεγο Υεγο ἀῑε [Ππιρ]ίσεπι 

πΠαπη αοεείποπεπι, Ἠαπο [επη[ετίήαπαπι θρρε]]αβίπις. 9ἱ 

νετο βπιρ]οϊῖίες {ετίο ᾳαοᾳιε ἀῑε Ππναάαί, Ιτιπεορηγαπι 

νε] (εγιαπ]σεπαῖι. Ἠαλεφ Ίαο ἵΠ οχα[ῖοπε οπιπία ἁἱ[ἠπιοία 
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Τά. ιατε, ΙΧ. [5.1 : ο. Εν, Ῥαῇ, γι (580.) 
ἄχρηστα καὶ χρήσιμα. τούτων οὖν ἐστι διὰ παντὸς μὲ- 

μνῆσθαι καὶ πρὀχειρον ἔχειν τὴν γνῶσιν αὐτῶν. οὕτως γὰρ 
καταγνώσεις τῆς τῶν φξωτέρων ἰατρῶν φλυαρίας, ἣν περὶ 
τῶν εἰρημένων ὀνομάτων ἐποιήσαντοι, περὶ τῶν πραγμάτων 

οἰόμενοι διαλέγεσθαι. αλλ ὅτι μὲν οὐδένα τῶν νῦν εἰς 
ἀπιρεξίαν ἀφικνουμένων πυρετῶν ὁ /πποκράτης ἡμετοιταῖον 

ὀνομάξει δέδεικται. πύτερον ὃ ἐκεῖνον µόνον ὃν ἐγὼ ἐδίως 
καλεῖν εἴωθα τὸν τὰς φρικώδεις ἐπαναλήψεις ποιούµενον 1 
καὶ τὸν ἄνευ τούτων γινόμενον, ἄξιόν ἐστι σκέψεως. ει γὰρ 

καὶ τοῖς φΘινώδεσι καὶ ἄλλως χρονίως φοσοῖσιν ὁ πυρετὸς 

οὗτος εἴωθε συμπίπτειν, ἴσως, εὲ καὶ χωρὶς φρίκης γίγνοιτο, 

καλέσομεν αὐτὸν αἡμιτριταῖον, αν τῇ δευτέρα τῶν ἡμερῶν 

ἐπιπαρυξύνηται. αλλ ὕπερ ἔφην, ὑπὲρ ὀνόματος οὔσης τῆς 

ξητήσεως οὐδὲν ἄτοπόν ἐστι, κἂν μὴ γνώμεν ἀκριβῶς ἐπὶ 
τίνος πιρετοῦ μάλιστα τὴν ἡμιτριταίου ἐπιφέρει φωνὴν ὁ 

“Ιπποκράτης. ὁπύταν γὰρ αὐτοῦ τὴν περὶ τοὺς πυρετοὺς 
τέχνην ἐκμαθόντες ἔξομεν ὧν δεύµεθα πρὸς τὰ τῆς τέχνης 

ἔργα, χωρὶς τῶν ἐπ αὐτῆς ὀνομάτων. τάχα ὃ ἂν εἶναι 

ἔππι ἀπαβ]α ἕαπαι αμμα. Όερες απίεπι Ίπεο Ρετρείπο 1Πε-- 

πηϊηΙΠο εἰ Ρτοπορίαπα ΒΗογιΠΙ ΠοίΙαια οοπΓεηιΠ. ΘΒὶο επΊπι 

Ἱαηίογαπα ΠΠΕΦΙΟΟΥΙΙΠΙ Ίησας ἀερτεμεπάες, αᾶς 4ε ρτας- 

ἀῑσίῖ5 ποπιϊπῖρις Γεοεταπί, 4 τερις [ε ἀῑ[εγετε ριίαπ/ες, 

Αέ αποά πα]]ααι φαἱάεπι εατιιπι παρ αἆ Ἱπίερταίεπι ρει- 

νοπ]ιπε, Γεπίεγίίαπαπα Ὠμπο αρρε]]εί Ηἱρροοταίες 4εππο-- 

Ηναίαπαι εἰ. Ὀίταπι νετο 1]]απι [οἶαπι παπι εσο Ῥτορτίε 

νοσατε εοη{αεν{ Πογγῖῃσας τερείἹποπες {αοϊεπίεπι, απ θα 

αιιας βπο Ἠΐ5 οοποϊ[αίαγ, οοπΠἀεγαίῖοπο ἀϊσπαπι ε[, Ἐτεπίῖπι 

ᾖ ταρίάῑς αἰηπε αΠίεν ἁῑι αεστοἰαηί]βις Ίαεο {Περεῖ αοοῖ-- 

ἀεγε οοπ/[αενίί, Γοτίπῇις αἰαιπ[ι οἴίτα Ποστογεπι Πας, εαια 

[οπη {εν ΠΠαπαπα νοσαβρίιηαςδ, { ἀῑε Γεεαπάο Ιἴεγαπα Ἱπνασᾶαί, 

γοταα. ααοά ἀῑχί απ ἆε ποπίηπε Πί απαε[ίίο, πμ] 

αὐ [αγά ε[, Π πο Ρ]απο Ππίε]Ιραπχα5 ουΙ Γεργί [επαίει-- 

Παπας νοοεια επρααί Ηἱρροοσταίε». Ίλαπι αἳ 1ρ[ο ἆε {ε- 

Ῥτίριας ατίεπι εἀοσί1, αρα αἆ ατίῖς ορετα Ιπάίΐσεπιας, εα 

αψΆεηια {Παταα ποπαϊηίραςδ οοηΓε(πεΙΙὰτ. θεά {ογία[ς 
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δόξειεν οὐἰκεῖον ἑξῆς σκέψασθαι διὼ τί προσέθηκεν ὁ Ίππο- 

κράτης τὸ καλεύμενον καὶ οὐχ ἁπλῶς εἶπεν, ἐν δὲ τῷ ἐμι- 
τριταίω ξυμπίπτει μὲν καὶ ὀξέα νοσήματα. δοκεῖ δέ µου 

µέμφεσθαι τὴν προσηγορίαν ὡς ἄκυρον. ἐπὶ γὰρ τῶν ἐν-- 

δεεστέρως ἐχόντων κατὰ τα τέλεια, τὴν τοῦ ἡμίσεος προσ-- 

θήκην ποιούµεθα φασκοντὲς ἡμιθνῆτα καὶ ἡμίθνητον καὶ 

ἡμίθεον καὶ ἠμίφωνον, ἡμίονόν τὲ καὶ τὸ ἡμίοπτον, ὕσα 

τ᾽ ἄλλα τοιαῦτα λέγοντὲς. ὁ ὃ ἡμιτριταῖος οὐ μόνον οὖκ 
ἔστιν ἥμισυς τῷ πλήθει τῶν συμπτωμάτων 3 τῇ δυνάµευ, 

καὶ τούτων τῆς ὅλης διαθέσεως, ἀλλὰ καὶ πολὺ χείρων τοῦ 

τριταίου, ὡς ἄμεινον εἶναι δοκεῖν ἐκεῖνον τούτου λέγειν ἥμισυν, 

οὐκ ἐκείνου τοῦτον. οὐκοῦν οὐκ οἶδα τί δύξαν αὐτοῖς οὗ-- 

τως μᾶλλον ὠνόμασαν οἱ πρώτως θΘέμενου τὴν προσηγορίαν 
2) ἄλλως. ἐνδέχεται γὰρ αὐτοὺς διότι τοῦ τριταίἰου πυρετοῦ τὸ διὼ 
τρίτης τὲ παροξύνειν καὶ τὸ εἰς ἀπυρεξίαν λήγειν ἔχοντος, ὃ 

ἡμιπριταῖος ἓν μὲν ἔχει τούεων, ἓν ὃ) οὐκ ἔχει ταύτην θέσθαυ 

τὴν προσηγορίαν. τὸ μὲν γὰρ διὰ τρίτην παροξύνειν ἔχευ, 

ποσρ[αγίαπι ε[ε νιάερίίατ ἀείποερς οοηβάετατο οἳτ αᾖ]ε- 

οεπῖί ΠἩιρροοταίεδ, νοσαία, πεφαε [Ππιρ]οεῖίεν ἀῑκασῖε, ἴἵπ 

Γεπατίεγίίαπα αα]άσπι εἰῖαπι αοιῖ πιονδί οῬοτιαπίατ. ΜΙηϊ 

βπἴειη ν]ζείαγ νοσαβ]άπα Γαπι(ιιαπα Ἱππρτορσίαπα Ιππργορατε, 

Ἠις [ιαπϊάειπ ΠπάϊΙσεπίῖας Ἱπίοσγϊίαίεια [ος αἀάτίίοπεια 

ασ]πιας, ας ἀἰοεπίες Γεπιϊπποσίια, [ΕΠΙΙΜΙΟΓΙΠΠΗ, Γεπιίάθιπῃ, 

Γεπιϊνοσα]ε, Γ[επίαβηυπα εί [επα[απι εἴ 4πάεεάπηαθ ας 

Ἰη]π5ηχοςί ΡΤΟΓΕΓΙΠΙΗ5. Βεπ]ίεγίῖαηα ν6ΥΟ ΠΟΠ [01111 ΠΟΠ 

ε[ί ἁπϊάϊα νεὶ [Υπιρίοπιαίιπα πα]ΠίαάϊΙπα νε] νἰτίρας εἰ 

μη]νοτ[ο Ἡογαπα α[εεία, νεΤΗΙα εἰἴἶαπι {εγίῖππα Ίοησα ἆε- 

(ονίος, ί οί εἶ[ε νἰἀεαίαγ ποή ἴ]]α Ἠω]ας, [εὰ Ἠαεο 

1]]ας ἁἰπιϊα]α ἀῑοεπάα. Ἱίαφαε πε[οίο αἷια ταίϊοπο α. ἀιιοίᾶ 

Γαηΐ, ουσ 1 ροίίπς αρρε]]αγεπί ανα αΠίεν απ Ῥγίπχπι 

ΑΡρεΙ]αµοπεπι οοπίεπρἰαίῖ [απτ. Εἰετί Πηι]άςπι Ροίε[ι, τί 

Ἠαηο αρρε]]αίίοπεπι Ππαιάετιηῖ, ααοά ουπι {οτίίαπα ΓεὈτῖς 

Ἠαμεαί, ιἲ Τεγῆο 4ποάε ἀῑε 1πναάαί εἰ αἆ ΙΠίεσγϊίαίεπι 

ἀεβηαίς ᾖ{Γεπιεγίῖαπα ΠΠΙΠΙ απάεπι Πογιπι Ἠαβεαί, αἰίο- 

ΤΙ Ύςτο ΏΟΠ, Ἠ8Πι [εγίίο 4«ποᾳ.ε ἆῑε 1πναςί, [ο αἱ αἆ 

{9 
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τὸ ὃ εἰς ἀπυρεξίαν λήγειν οὐκ ἔχει. ἐνδέχεταυ γὼρ καὶ 

διότι καὶ μετὰ ῥίγους εὐσβάλλειν οὐκ ἔχει, καὶ πρὸς τού- 

τοις γ ἔτι τὸ µετ ἐκκρίσεως παύεσθαι, καὶ μέντοι καὶ ὕευ 

τὴν δευτέραν ἡμέραν οὐκ ἔχει καθαράν. ἐνδέχειαι δὲ καὶ 

ἄλλο τι τοιοῦτον εἰπεῖν, τοῖς μὲν ἄχρηστον σοφίαν ἀσκοῖσε, 
τὰ ὃ ὄντως χρήσιμα τῆς τέχνης παραλείπουσυ. 

στ. 

[09] «Νυκτερινὸς οὐ λίην Φανατώδης, μακρὸς δὲ ἡμερι- 
νὸς µακρότερος. ἔστι ὃ οἷσι ῥέπει καὶ ἐπὶ τὸ φδι- 
νώδες. 

” 3 ” κ] 

Τὠν μὲν ἐν ἀρχῇ πυρετῶν τὸν κατάλογον ἔγραψεν 
. ο] ; ᾿ ε.» ΑΕ νρ ; ο 5 

ἁπλῶς, τούτων ὃ ἕξης τα 9η διδάσκει. προειρηκως οὖν 

ἐν τῷ (3981) καταλύγῳ, πυρετοὶ οἱ μὲν συνεχέες, οἳ δὲ 
« 3 / 3” ε 

ἡμέρην ἔχουσι, νύχτα διαλείπουσι, νύκτα ἔχουσιν, ἡμέρην 
ῃ .) ο ” - ’ 

διαλείπουσιν. εἶτα περὶ τῶν συνεχών διελθων ὁποῖοί τιγές 
3 3 ” 3 ..” ο 

εἰσυ καὶ προσθεὶς αυτοῖς ἔφεξης τὴν περὶ τοῦ τεταρταίου 

Ἱπίοργ]ίαίοπι ἀεβηαί, Ποπ Ἰαρεί. ΕΒταείογεα Ρροϊπεταπί 

εστω Πα αρρε]]αί[ζε, αιιοᾷ οπι 1Ίσογο ηΟΠ Ἰηναᾶαί, αίφπε 

αἆ Ίαεο αιποά οΠΠ1 ΕΧΟΥΕΙΙΟΠ6 ἩΟΝ [εάείας, ααοά 1εια 

Γεοιιπά μπι ἀῑεπι Ἠβεγαπι ΠΟΠ [οχΙαίαν. Ῥοβαπί ᾳποφιθ 

εἰ Πι]αδπιοάί αλά Ργοίεγγο οαπῖ Ἠηα]]ας {γασὶῖς [αριεηίίαπα 

εχετοεηί αἳ ΥεΓο αχίΙδ οοπιπιοάα Ργαείεγπϊ ἑιηί, 3 

|. . : . 

Νοεικγπα. [εὐγίς πο αζπιοᾶμπι {εια[ῖς, ἴοπβα ἔαπιεπ, ἆι- 

μέγα ζοπφίογ, οφμϊδιαάαπι αμµίεπι αἆ ἔαδεπι υεγᾳίὲ. 

Ρνϊπεῖριο ααἶάεπι ΓεῬτίαπι οαἱαἱοραπα Ππαρ]οίίετ Γογ]-- 

Ρι, Γεὰ Ἱαγαπα ἀεῖπεερς 1Πποχε5 ἀοσεί. ἈἘνγαείαίις {σίις 

1 οαία]οσο: ΕΈεργες αιαεάᾶπι οομίίπααε [απί, οααεάαα 

Ἱητογαῖα ο/[ιάεπί, ποοία 1η εγπολιηῖ, αἶῖας ποοία Ργεµει-- ̓  

ἀαἳ, Ππίεγά τα Ιπίεγπηίαπί. Ὠεϊπάο απππ ἆε οοπΗΠι]8 

ἀϊΠεγι] [ει α4µαθ οἱ απαο ε[επί 1]ΐδαιθ ἀείπεερ ἆε 
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τὲ καὶ ἡμιτριταίου διδασκαλίαν, ἐπὶ τοὺς τῇ μὲν ἡμέρᾳ 
παροξυνοµένους , τῇ δὲ νυκτὶ διαλείποντας, ἢ τῇ μὲν νυκτὲ 

παροξυνοµένους, τῇ ὃ' ἡμέρᾳ διαλείποντας ἀφίκετο, καλέσας 
αὐτῶν τὸν μὲν ἕτερον νυκτερινὸν, τὸν ὃ ἕτερον ἡμερινόν" 
νυκτερινὸν μὲν τὸν ἐν νυκτὶ παροξυνόµενον, ἡμερινὸν δὲ 
τὸν ἐν ἠἡμέρα. δι ὦν ὃ ἐπαινεν ἔδοξε τὸν νυκτερινὸν, 

οὐδὲν ἧττον ἔψεξε διὰ τῶν αὐτῶν, οὐχ ἁπλῶς εἰπὼν, νυκτὲ- 

οινὸς οὐ Θανατώδης, ἀλλὰ τὸ οὐ λίην προσθείς. εἰ γὰρ. λέην 

Θανατώδης, εὔδηλον ὕτι Θανατώδης μετρίως, τὸν δ᾽ ἡἶμερι- 

νὸν οὐ µόνον μακρότερον εἶπεν εἶναι τοῦ νυκτερινοῦ, ἀλλὰ 
καὶ ἔτι πρὸς τὸ φθινώδες ἐνίοτε ῥέπειν, ὥστε καὶ κατὼ 
τοῦτο μοχθηρότερον εἶναι. τοῦτο μὲν γὰρ ἐν ᾧ χρόνῳ 
διαφορεῖσδαι καὶ αἀραιοῦσθαι μᾶλλον εἴωθε, εἰ συστέλλεταυ 
καὶ πυκνοῦται τὸ σώμα, παροξυνόµενος εἰκότως κακοηθε- 

στερος εἶναι δοκεῖ' τοῦτο δὲ καὶ τὸν καιρὸν τῆς προνοίας 

ἔχων ἀήθη. καθ ὃν γὰρ χρόνον ἐχρῆν κοιμάσθαι, κατὰ 

τοῦτον ἀναγκαῖόν ἐστυ τῆς ἰατρικῆς προνοίας τυγχάνειν 

απατίαπα εἰ [επα[ετίῖαπα ἀοοίϊτίπαπα αἀ]εο][εί, αἆ {ερτες 

ἀϊο Ἰπναάσπίες εἰ ποοίο Ιπίεγπηίίεηίες, νε] ποοίε ἵηνα- 

ἀεπίες εἰ ἀῑε Ππίεγπι[εηίες ρετνεηῖέ, αιὶ αἰίεταπτα εκ 5 

ΠΟΟΙΗΥΠΑΕΠΙ, αἰίεταπι ἀἴπτπαπι αρρε]ἰαί:. ποοϊασηαπα απῖ ζει 

ᾳπαε ποοίε Ἰπναᾶαί, ἀΙΙΥΠᾶπι ΥΕΓΟ 41άε Ιπίετάϊία. δεᾷ 

αἴραδ Πποείατπασι Ἰαμάατο ν][ας εΠι, 16 1ρῇ5 ΠΟΏ ΠΙΙΠα8 

ου {ραντῖ ααοά ποπ Ππιρ]οῖ[ες ργοπποίανεν]έ, ποσίιγπα ΠΟΠ 

Ιεία]ῖς, {εά αἀάϊάετιί, ποπ να]ἀε. Θδἱ ΠαπΙ(Πςθ που να]άο 

ε[ῖι Ιείαί]5, οεοη[αϊ θαπι πιεάΙοσογ]ίεγ Ιείαίετι ε[ε, ἁῑαχ- 

παπι απίεπι ΠΟΠ [οἱάπ1ι Ἰοπσίογτεπι ποοίπτῃα εΠε ἁἀῑκίε, 

γεταπα εἴῖαπι εἰ αἆ ΡΠΗΙΗΙΠΗ ἀπίοτάαπαι Ρτορεπάετε, Ργοίῃ- 

ἄεαπε Ίαο ταοπθ ἀείεγίοτεπι εχίβῃετεο. Ίνάπι ρατῖπι ᾳπο 

Ίεπιροχο ἵαπι ἀῑ[εα ἴππι τατγείοετο πιβσὶς οοπ/{ιεν]ί, {Π 

εοπἰταλµαίαν εἰ ἀεπ[είαχ, οοτρµ5 ΙΠγαάεπς Ίπγο πια]σηΙος 

ε[ε νιἀείασ; Ρραγίϊῖπι ἴεπιρας λαρεί ρτον]ιἀεηέίαε Ἰπ[αδίμπη, 

Όμο παπιᾳπε Τεπιροχθ ἀοτιηῖτο ορογἰεραί, εο αερτοίαπα α 

πιεά]σα Ῥτον]άεπίία {γποίππι οάΡετε πεοείῖε ε[, Ὁπαπιοργεπα 
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τὸν κάµνοντα καὶ διὰ τοῦτο καταφθείρονται τῷ χθόνῳ καὶ 

φθἰνουσι δυοῖν ΦΔάτερον. εἰ μὲν δὴ κοιμῶνται τῆς ἡμέρας, 

ἐνδεῶς ἀπολαβόντες ὕπνου, εἰ ὃ' οὐ κοιμώνται, γυμτερίδος 
βίον, οὐκ ἀνθρώπων , βιοῦντες. 

δν: 

"Ἰβδομαϊῖος μµακρὸς οὐ Θανατώδης. ἐναταῖος ἔτι μακρότὲ- 
ϱος οὐ Θθανατώδης. 

3, γε ι - 

Ούθ' “Γπποκράτευ καλὺν ἀπιστεῖν, ἐμφαίνει γὰρ ὡς 
-” 5 ” ., 

ἑορακως ταῦτ ἔργαψε, οὔτε ψεύδεσθαι προσήκει λέγοντα 
καὶ αὐτὸν ἑορακέναι. παραφυλάττειν οὖν ἡμᾶς φιλοπόνως 

, 1 οτι ῃ ῃ ΔΝ 3 3 32442 ο λ 
προσήκὲευ καὶ τῇ πείρᾳ Ἀρίνειν το αληθὲς, αλλ ύπως μ 

πάθητε τοῖς πολλοῖς ὁμοίως, οἳ θεασάμενου κατά τενα τύ- 
2. ος ή ε , Γ-. ν) ’ { Δ ’ 

χην ὃν ἑβδόμης ἡμέρας πυρέξαντα τὸ δεύὐτερὀν τὲ καὶ τρί- 

τον ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ὑπέλαβον ἑβδόμη εἶναί τινα περίοδον. 
ια ” 

ἐνδέχεται γάρ ποτε τοῦτο [98 ] καὶ κατὰ συντυχίαν ἅπαν- 

{επιρογε πιαγοε[οαπί οοπίαβε[ουηίηαε οἨ ἆπογαπι α]ίεταίταπι, 

β Ιπιεγάῖα ααἶάεπι ἁοτπιαπί, ρεπυτῖα [οπιπαπῃ [αβεπηίς 

ᾳ πονπ ἀοτπ]απί, νεδρεγιμοπῖ6 να, ἩοΠ ἨοπΙη αι 

Ἀσιιηί, 

ΥΠ. 

δεριείπιαπα ἵοηρα ποπ. {ειαἰί». ἵνοπαα εἰἰαπιπιήπ ἸἼοιι-- 

δίογ ποπ {εια[τς. 

ΗΠιρροσγαίϊ Ώάεπι ποπ Ίαβεχο Ἱπάεοοτπα ο{ι. Ὑιάείιν 

Παπϊάεπι επι Ῥτοις νά Ίαεο [οπρί[ο, Άεφπο επῖπι 

πηεπ!1τΙ ἀεοεί απἱ [ε[ε γΙάιῇΠε ῥρτοβιεαϊίατ. Ό πατε πο 

ο, /[εγναγο [εάπ]ο οροτίεῖ εἰ εχρετίιεηίῖα νετυπι Ἰπά1σητες 

Φοὰ τπῖ Ἠηοπ Πα πορῖς αιοά πι] ασοοϊάαί, οπῖ [οτία 

αααάαπι αἰἴαπεπι [ερίπιο ἀῑε {εμτε οογγερίαπι σοπ[ρ]οα{ 

{εοαπάο εἰ {ετίῖο αὐ ἀπΙίο [α[ρίοαίϊ [απί Γερίίπιο ποππυ-- 

Ίαπι οἰγουμίίιπι ε{θ, Ῥοϊἱεβ οπίπι ιά οα[α Ἱπίετάμπι 9νοε- 

χ]τε, Ρχαείετεα εοἀεπι 4ποα1θ Υ]οίΙδ ΡεΠετε, Θαἶρις εηῖπα 
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τῆσαν καὶ μέντοι καὶ κατὰ τὸ τῆς διαίτης κό ὅσοις 
γὰρ τῶν νοσούντων οὖκ ἀπριβώς ἡ νοσώδης ἐπαύσατο διά- 

"Ἂεσις, ἀλλ ἔμεινεν αὐτοῖς τι σπέρμα, τούτοις ἀμελέστερον 
διαιτηθεῖσι συμβαίνει πολλάκις μὲν ἕπτῃη μετὰ τὴν πρώ- 

την ἡμέραν πυρέξαι, πολλάκις ὃ ἑβδόμη, πολλάκις δ' ὀγδόη, 

πολλάκις ὃ) ἄλλη τινὶ καὶ τοῦ πυρετοῦ παυσαµένου, δύξασιν 

ακριβώς ἀπηλλάχθαι, πάντα ὁμοίως διαιτηθεῖσιν, ἐπὶ τῷ 

παταλειφθέντε τῆς νόσου σπέρματι, δι ἴσων ἡμερῶν ζ τὴν 
αὐτὴν ἀφικομένων διάθεσιν, ὡσαύεως πυρέξαν. καὶ ὄυνα- 
τὸν γίγνεσθαι τοῦτο πολλάκις, ὅταν ἴσον μὲν ᾖ τὸ καταλει- 

πόὀμενον τῆς διαθέσεως, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ κάµνοντες διαι- 
τῶνται. τοῦτ οὖν ὄντως περίοδός ἐστι νοσώδης, ὅταν ἀχρι-- 

βῶς διαιτηθέντων αὐτῶν κατὰ τὴν αὐτὴν ἀφικνῆται προ- 

Θεσμίαν ὁ πυρετὸς, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τεταρταίου φαίνεταυ 
γιγνόµενος. 

Ίο 

Ίριταῖος ἀκριῤὴς ταχυχρίσιµος καὶ οὐ Θανατώδης. 

αερτοίαπ ρα πιογροίας αΠεοίας Ποπ Ῥ]απο [εάαίης Πἲ, [εᾷ 

τρᾳς αηιοά {επιεπ Γαρετ[ιεγῖῖ, 5 πεσΙρεη[ῖας οἶραίῖς 

αοο]αΙῖ {[αερε αυϊάεπι 4 Ῥτῖπιο 4ῑθ Γεργιοϊίατε, {αερο Υετο 

Γερίίπιο, [αερο 4ποφ1ε οείανο, ἵαερε ἀεπῖφιε αιιοάααι α]1ο; 

εἰ Γεάαία {εῦργε αασαταπίῖρας Ῥτοτίας [ε[ε Πρεταίος εἰ 1π 

οπιπίρας παλίετ οἶραίῖς εκ [αροτ[ίο πιοτΡῖ {[επιῖπο 1οἱῖ- 

ἆοπι ἀῑερις εαπάεπι ἴπ αΠεοίίοπεπα ἀεγεπΙεηῆρις Ῥεταε(αε 

{ευτίοϊίατε. Όιποά Ῥ]εταπιφιιε Πετί ροίείῖ, ᾳαμπι α[[εο[]οπί5 

τεβάαππι αεφια]ε Πί εἰ εοάεπι ν]οία αερτῖ {ππππίην, Ἶψ 

τεγετᾶ πιοτΡΙ ε[ὶ οἰγουϊίαδ, α Πάπα εχαοίε οἴρα[ῖ 1ρῇ5 {εργῖς 

αἆ ειπάεπι ρταεβη (ίσα ἀῑεπι ἁοοε[ετίί, αμεπιαάπιοάιιπι ἴπ 
αααγίαπα {ερτε Πεν οοπ[ρΙοΙίΗγ. 

ΤΗ. 

Τεγεῖαπα επφιϊιία οεἰετιίεγ ]μάίσατωγ πεφε ἰεια[ίς ε[ι 
. 



"ν 
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Γά. Οµατι. ΙΧ. [92.1] Εὰ. ΒαΓ. Υ. (3981.) 
Έϊίρηται μικρῷ πρόσθεν ὡς τύπῳ φάναι, τὸν ὀλιγο- 

χρόνιον ἔχοντα παροξυσμὸν ἀκριβῆ τριταῖον εἶναι. τὰ  ὃ' 
ὡς τὸ πολὺ τούτῳ συνυπάρχοντα πάνια εἴρηται κατά τὰ 
τὰ περὶ διαφορᾶς πυρειῶν καὶ τὰ περὶ κρίσεως ὑπομνή- 

μΟΤ6ᾶε 

9 

Ὁ δὲ 7ὲ πεµπταῖος πάντων κάκιστος καὶ γὰρ πρὸ φδίσιος 

καὶ ἤδη φθίνουσιν ἐπιγενόμενος ατείνει. 

Οἳ «φθίνοντες ἑκτικὸν πυρέττουσε πυρετὸν οὐδέποτε 

παυόµενον, οὗ τὴν φύσιν ἅπασαν, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων, 
ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς πυρετῶν. {δη δέ τισιν, 
αὐτῷ ἐπιπεπλεγμένον τινὰ τῶν περιοδικών, του τῶν διὰ 

τρίτης 3) καὶ τών καθ ἑκάστην ἡμέραν παροξυνοµένων, ὡς 
3 3 Δ ΄ ς 

ὃ “Ιπποκράτης φησὶ, καὶ τὸν διὰ πέμπτης, ὑπὲρ οὗ καὶ αι-- 

Ῥαυ]ο απίε ἀῑοίαπι εΠ, πἲ ἴΥρο Ίοφπατ, 4παε Ρραιιοῖ 

ΤΕΠΙΡΟΣΙ8 αοεβΠοπθπι Ἰαδεί {ευτίς, εαπι ἰεγ[ῖαπαπι εκηι][ῖ-- 

ἴαπι ε[], Όιας νετο Ἠμῖο πια] αἱ ΓῬ]ητίπιαπι Ἱπ[απί 

οπιηῖα ἴάπι 1π Ηθτις ἆα Γερτίαπι ἀῑΠετεπί]ς, μπι 1 οΟΠι- 

πηθηίαγ]ῖς ἆθ οπίπρις οπαποϊαίαπα ε{[ῖν 

ΤΧ. 

Ομήπέαπα οπαπῖμτα ε[ὲ ρε[ιηπα. Ετεπῖται απἲε ἴαδεπι εἰ [απα 
- 

έαδε[εεπεῖδις οδογία ῥεγἰπηϊξ. 

4 

Ταβίιάϊ, Ἠεοίίεα {εργο πππ(ααπι οε[ἴαηῖα, -Γεβτϊοϊίαπί, 

ευ]ὰς ἰοίαπι Ἠηπίπταπι παἳ οἱ οαείεγαγαπι 1Π Ηβγῖς ἆε {ε- 

Ῥτίαπα ἀἰ[ετοπιϊϊς ἀῑάΙοΙβΗ. ἆαπι Ὑεγο ἵπ απραδάααι οί 

Ππυρ]οἰίαπι απαπάαπι εκ Ρετίοᾷ]οῖ νιάί ααἲ [εγίο ᾳποφιια. 

ἀἱε χερεπίεπ ας ααπί εἱ ᾳποάϊε εκασειβαπήρας, αἴφαπε αί 

Ηρροοχαίεβ ρτοπιποῖαϊέ; εκ Ἠῖ6 4παθ φπ]πίο 4ποφιμε ἀῑε 



ΚΑΙ ΤΑ 4ΗΝΟΙΡ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΛΙΝΙΗΗΙ4 Υ. ση 
Γὰ. Οµασι. ΙΧ. [9ῦ. 94.] Εά. Ῥαῇ. γ. (881. .) 
τοῦ νόμιζέ σοι τὰ αὐτὰ λελέχδαι πρὸς {)μών, ὃ καὶ περὶ τῶν 

ἑβδομαίων τὲ καὶ ἑναταίων ὀλίγον ἔμπροσῦθεν ἤκουσας. 

; 

.. 
ον λ ’ ἀ : ἃ ς η , 

}ἰσὶ δὲ πρὀποι καὶ καταστάσιες καὶ παροξυσμοὶ τουτέων 
’ -” - ς .. 

ἑκαστου τῶν πιρετῶν, ὁμοίως ξυνεχέων καὶ διαλειπόντων. 
5 ἔν . «« / 5 2 3 / 5 υ 

αὐτίκα γαρ ἕυνεχης ἐστιν οἷσιν αρχόμενος αἀγθδεῖ καὶ 
3 ’ 3 ’ λα, 

ἄκμαά- [94] δει μάλιστα καὶ ανάγει ἐπὶ τὸ χαλεπώτερον. 

περὶ δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει απολεπτύνεται,. ἐστι δ 
” 2η ς , : ἒν 

οἷσιν ἄρχεταί μαλακῶώς καὶ ὑποβρυχιος, ἐπαναδιδοῖ δὲ καὶ 
νο 3 κ ’ ς ’ Ἆ { ἀ παροξυνεταυ καθ ἡμέρην ἑκαστην, περὶ δὲ κρίσιν καὶ 

ϱ/’ ; / σε. /! 3, 3 - 3 ’ 

ἅμα κρίσευ ἅλις ἐξελαμψεν. ἑστο ὃ οἷσιν ἀρχόμενος 
.- «. 3 ΄ 

πρηέως ἐπιδιδοῖ καὶ παροξύνεταυ καὶ µέχρι τινὸς ἄκμά- 
΄ . ’ .͵ 

σας, παλιν υφίσο μέχρι κρίσεως καὶ περὶ κρίσιν. ἕυμ- 
5 -” 3 Δ πο 3 πίπτει δὲ ταῦτα καὶ γίνεται ἐπὶ παντος πυρετοῦ καὶ ἐπὶ 

παντὸς νοσήµατος. 

τορείαη{; ἆο απίρις εαάεπῃ α πορῖς ἀῑοία ε[ε ατοΙίτον 

ᾳπαθ εἴ 4ε Γερίπιαπ]ς εἰ ποπαπῖ5δ ραπ]ο απίο απάϊν]Π1, 

ς 

Ἠϊς φετο [μπι ἴίαγωτη [πηριίαγμτη Γεὐτίμη Ψεαεφιε «0Π-- 

εἰπιιαγμπι εἰ Τπεεγππιίεπείμπι πποςι εἰ [αμ εἰ αεςε[[ιο-- 

πετ. ᾖΓΙΠΙΗΠΙ επι οομίπμα οιϊδμκάαπι πιεγάμηι ἐπεὶ- 

ρίες []ογεί ας Μἱβεί ππαπῖππεν αἴφμε /αευϊις ἱπργαυετεῖες 

εἴγεα Ἱ]μαϊοίμπι νεο απο [αεῖπι ἵπ ]μαιείο παπα. 

ἸΜοπιπιι[ἐὲς υεγο Ιπίεγάιτῃ [ενιίεν αο [αἰεπίεΥ ἴπετρῖε, /εᾶ 

ιν ἀἰες ἴπογε[οἰε εναεεγδαιµτοιε; /Γμ0 Για ἰείμπι υεγο πι 

1ρ/οφμε Γιαιείο ειπιμ[αιίπι εππὶςαϊ. ΙΝοπμι{1ς ἀεπῖφιιε 

δἰαπάε ἱπείρίεης ΙΠογε[οῖε εἰ επαεεΓδαϊµγ εἰ φιμαάαπέεπις 

φίφογεπι αἄεγια τιγ[ις αἆ ]μάἰοῖση Ἱσφμε εἰ [μῦ]ιοίείμτα 

/ε τεπιει. «ἄίφμε Ίιαεο ἴι ΟΠΙΠΕΠΙ Γεὂτεπι ΟΠΙΠΕΊΊΦΕ 

πιοτύιπι εοποϊαιηὲ, 

6ΑΙΕΝύΟ5 ΤΟΜ. ΧΥΤ[ο ϱ 
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Εά. Οἶανι. ΙΧ. [94.] Γά. Βα[,. Υ. (981.) 
ὥς ο 4 . ” - ή Ίρόπους πυρετῶν ἐνίοτε μὲν τὰ ἔφη καλοῦσιν, ἐνίοτὰ 

α 3/ - τω 

δὲ τὰς διαφορὰᾶς καὶ τὰς οὐσίας. τὰ εἴδη δὲ νῦν αὐτῶν 

ὁῆλόν ἐστιν ἑκάστου τῶν προειρήμένων πυρετών γράψαι. 
τὸ γοῦν συγεχῆ «ησιν ἄρχεσθαι μὲν ἐνίοις σφοδρὀτατον, 

κ Δ π] 3 ; ῃ [ «ο .] 

κατὰ βραχὺ δὲ απολεπτυνεσθαι μεχρι κρίσεως, ἐνίοτὲ δὲ 

μετρίως ἀρξάμενον αὐξάνεσθαι κατὰ βραχὺ µέχρι κρἰσεως, 
ἐν ᾗ φησιν ἐκλάμπειν αὐτόν. οὗτοι μὲν οὖν ἐναντία αλλή- 
ν» ο .) » ι ” 

Ἆοις ἔχουσυ τὴν κρίἰσιν. ἄλλον δὲ τρύπον ἐπ αὐτοῖς τρί- 
- [ 3 -” κι 

τον εἶναι Φησὲ σύνθετον ἐξ ἀμφοῖν, ὅταν ἄρχεται μὲν 
3ε Ν 2 . 

πρζως, αὐξηθεὶς δὲ κατὰ βραχὺ καὶ τὸ τέλεον ἄπολαβων 
; ς 2, ; ” ο 

μέγεθος ὑφίησιν ἄχροι λύσεως παντελοῦς. τούτους τοὺς τρεῖς 

τρύπους οἴονταί τινες αὐτὸν λέγειν ἐπὶ τῶν συνεχών πυρὲ- 
-” ᾽ 3 ’ παν μα ” ς ” ” 

τῶνν οὐκ απούοντὲς ὧν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσέεως έγραψε. 
ν » , ” ῃ 

συμπίπτει δὲ ταῦτα γίνεσθαι ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ καὶ νοσ.]- 
µατος, ὧστ οὐκέει τῶν συνεχῶν µὀνον, ἀλλὼ καὶ πάντων 

τῶν ἄλλων πιρετῶν, ὕὅσου τε συγνεχεῖς καὶ πολυχρόνιοε, 
ν] , |) Ν »/ ’ Δε } κ] 

καὶ μέντοι καὶ παντος ἄλλου νοσήµατος, ὀξέος δὲ ὅηλον- 

Μοάος {εργῖαπι ἀπίεγάππα απϊάεπι ΠΠΟΓΕΡ νοοῖϊαπί, 1π- 

ιοτάμπι Υετο ἀπΠεγεπί]ας αο Γαρ/[ίαηίϊα5. Ἠιο απίεπι βηριι-- 

Ίαγατπι 4ααθ ῥγαεάϊείας {απί Γεργίππα [ρεσοῖες θπι [ογ1ρβ/{ε 

εοηβα!ϊ, . Οοπῖημαπι Ιπίίαχ εΠαίατ ποππα]]1ς Ιποίρετο α-- 

επι νομεπιεπί1[ππαπα, [εὰ ραι]αϊπι αἆμδαιο ]αζοίαπα 

παπα], [πετάμηι αμίοπι πηοεταίο 1ΙΠοῖρεγο Δαβογ]άο 

ραπ]αίΙπα αἀμδαιο ]αάϊοίαπι, ἴπ Ύπο αἲῖ οαπι [αἰῖς εἰαςετθ; 

Ίαο αδίίατ οοπίγαγίητα 1πίες [ο Ἱπά]οίαπα Μαρεηπί. ΑΠάπι 

αιίοπι µποάυπα Ἠῖ5 {γι Ἰπε[ο ρχο[ογί οκ αιηΌοΡις 6ΟΠΙ- 

Ροβίωπι, ο παπα ἀποῖριῖ απ]άεπι Ἰεπίεν, αποία Υετο Ραυ]ᾶ- 

ἶπι εἰ ρετ[εοίαιη Ἠαοία πιαρπζαάἵπεπα, αἆ ρετ{[εοίαπι Ὥδαιμε 

Γο]αΙΙοπεπα Γε[ο τεμ] ΗΙ. Ἠος ἴχεν πιοᾷος αιϊάαπι ατβῖ-- 

ἱταπίατ Ηἱρροοταίοπι ἀἴοετε ἵπ οοπμηῖς {εβτίρας ααε ἵπ 

ογα(]οπῖ πε [οπρΠί πο Ιπίε]Ισεηίες. (Οοπ[ϊπςιί απίεπι 

Ἠαεο Πετὶ 1 οπιπὶ Γεργτο 6ἱ ΠΙΟΥΡΟ. Όματε ποπ οοΠίῖ- 

ηπαγαπι ἀαπίακαί, νετυπι εἰἶαπι οπιπΊἁπι οβθίθγαγπα Γ6- 

Ὀτίυνα ἔαπαι οοπίπααταπα ἴωπι ἀἰαίαγπαταπη, Ρταείογεα(αθ 

οπιπί α]ίεγῖας πιοῬὶ ἴππι αοαῖ πίτα ἔμιη ἀἰπίατη 
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Γά. ματι, ΙΧ. [94.1 Εά. Ρα. Ύ. (981. 889.) 
ότι καὶ χρονίου, τοὺς αὐτοὺς τρόπους φησὶ γίνεσθαι τρεῖς, 
καὶ τὰ συμπτὠωµατα δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον κρίνεται τὰ 

πάντα. φέρε γὼρ ἐπ ἀλγήματος ἡμᾶς σκοπεῖσθαι τοῦτο, 
πολλάκις μὲν εἰσβάλ- (383) λον σφοδρύτατον, ἀπομαραίνε- 
ται κατὰ βραχὺ μέχρι παντελοῦς λύσεως, ἐνίοτε δ ἀρξάμε- 
φον πρζον, ἐπὶ τὸ σφοδρότατον αυὐξηθὲν κατὰ βραχὺ τα- 

χεῖαν ἔχει τὴν λύσιν αὖδις δὲ ποτὲ μετὸ τὴν τελείαν 

αχμὴν ἀνάλογον τῆς αὐξήσέως ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὴν παρα- 

αμὴν ἔλαβεν. 

΄ 
ία. 

-ω 4 υπ ΄ Ἡ, τς ΄ 3 ’ , 

4ει δὲ τὰ διαιτήµατα σκοπΣυµενον ἔκ τούτων προσφξ- 

ϱε:ν. 

ΤΙρογνωστικὸν εἶναι δὲ βούλεται τῆς κινήσεως τῶν 

νοσημάτων, ὅπως ἁρμόετουσαν αὐτοῖς τὴν δίαιταν προσφέ- 
ϱης0. δεῖ γὰρ ὡς πρὸς τὴν ἐσομένην αὐτοῖς ἁκμὴν τοῦ νο- 

σήματος ἀποβλέποντας ἡμᾶς τὴν δίαιπαν ποιεῖσθαι, κατὰ 

εοδάεπι 1Ρ{05 πιοᾷος {69 εἴΤε ρτοπιαποῖαϊ. «ἆαπι Ψετο {Ύπι- 

Ρίοπιαία εαάεπι ταϊῖοπο Ἰιάιεαπίας οΠιΠῖα. Αδ9 Υετο ἆε 

ἆο]οτε 1 ποβρῖφ ρεγρεπάεπάμπα ει, 15 επῖπι [αερε πῑάεπι 

τεμεπιεπ{ϊ[Ππιο Ἰπναδίτ, ῬΡαπ]αίϊπι απἴεπι αἆ Ῥετ{εσίαπι [ο- 

Ἱαίίοπεπι πιαχοε[οῖι» Ιπίεγάαπι νετο, πρὶ Ιεπῖίεν Ἱποερῖί 

εἴ αἆ νεμεπιεπΗ[Ππππαπα ροι]αἰῖπα αὐοίις εβ, οε]εγεπι Παρεί 

βοοε[ῄοπεπ. ἈΝΟΠΠΗΠΦαΠΙ ΕΠΘΠΙΠΠΠΙ α Ῥεταοίο νίροτα 

Ιποτεππεπίϊ απα]ορία ρατὶ ἴεπιροτο ἀεο[παίΙοπεπα αοοΙρίξ. 

ΧΙ, 

Ἐς Πΐς αμµίεπι ἁμεείς [οορῖς υἶειμς ο[/εγειάως ε{. 

Ῥγαε[οῖαπι {ο νυ]ί ε[[ε πιοίαθ ΠΙΟΤΡΟΓΙΠΙ Ἠαπῖ ϱΟΠΥΕ- 

πϊεηίεπι 1ρ[5 ν]οίαπη εχ]ῖρΏεας. Ίο Παπϊάεπι αἆ Γαίπταπι 

πιοτΡΙῖ νῖρογεπα τε[ριοϊεηίες ν]οίας ταίοπεπα Ῥγαε[οτίβετθ 

οροτίεί. Ίπ ντο αμίεπα ἆε αοπίοτιπα γυιοία εἴ 11 4ΡΊο- 

1) 
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ΚΕ. Ονατῖ, 1Ν. [ο1. 95.1 Εὰ. Ρα[. γ. (982. 

δὲ τὸ περὶ διαίτης ὀξέων καὶ τοὺς ἀφορισμοῦς, ύπως ηλ 

προγινώσκένν τοὺς προειρηµένους τρόπους τῶν νοσημάτων, 

ἔκ τε τῶν εἰς τὸ προγνωστικὸν ὑπομνημάτων καὶ ἐκ τῶν 

στερὶ κρίσεων µαθήση διὰ κεφαλαίων αὐτὰ κατὼ τοῦτο τὸ 

βιβλίον ἔγραψα, διὰ τῆρ πρώτης ἐν τῷδε τῷ ὑπομνήματυ 

γεγθαμμιένης ῥήσέως. 

.. 
[ο] ΤΠολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἑ οπιμαικα σημεῖα τούτοις ἐσιὲν 1δελ-- 

φισμένα, περ ὧν τὰ μέν που γέγραπται, τὰ δὲ γεγράψε- 

ται, πρὸς ὃ αλ όμενον δοχιμάξειν καὶ σκοπεῖσθαύ 

τίνι τουτέων ὀξὺ καὶ Θανατώδες Ἠἢ περιεστηκὸρ καὶ 

τίνι προσαρτέον ἢ οὐ, καὶ πὀτὲ παὶ πόσον καὶ τίνε τὸ 
προσφερὀμενον ἔσταν. 

Καΐιοι πολλὰ προειρηκὼς, αἂφ ὧν χρὴ τὰς προγνώ- 
σεις ποιεῖσθαι, ὅμως φησὶν εἶναι μαὶ ἄλλα, τὰ μὲν ἤδη γὲ- 

θαμμένα κατὰ τὸ προγνωστικὸν δηλονότε, τὰ δὲ καὶ γρα- 
φησόμενα. 

χἰδηι5δ, 4ο Ραοίο Ργαεβ]οίο ΠΙΟΥΡΟΥΙΠΙ πιοᾷος Ῥταρποίοετα 

οροτίεαῖ, εκ Πῖδ 4ποφπθ 1Ιπ Ῥτοβρποβίσιπα οοπιπιεπί{ατ]]5 

αίαιιε εκ Πρτῖς ἆε οτί βρας Ῥετ οαρῖία ἀῑ[ος (παρ ου ἵπ 

Ίϊρχο Γοηἱρῇ, 1 ΡεΙπιο η] οοπαπειασ Γοπρίο ἰεχία, 

ΧΙ. 

ᾖΗμίία φεγο εἰ αἰἷα ργαεεῖρια ββπα Γοιὲ Εἱς ΡεΓπιαλα,. ἄε 

φιΐδιις μαγεῖπι αἰἰφμαπᾶο [οεγίρεωπα ε[, ρατεῖα [εγίδειμη, 

αἆ ομοᾶ τατοεἰπαπεὶ μετρεπάεπάμπι εἰ οοπ[ιάεγαπάμπι ε[ὲ, 

οµί Πογιῦπ αεµέµς ας {εια[ὶς [ιὲ πιοτόµς, αμε ἱπιρεπάεαῖν 

εἰ ομὶ αἀλίθειάμς, πεεπό εἳ οµαπᾶο εἰ αμαπιµς εἲ σιῖ-- 

παπα οἶδις Γωίμγμς [. 

Ὁπαπιᾳααπι πιπ]ία α ᾳπἴρας Ῥγαθποίίοπες ε[ῃοεῖ ΟΡΟΓ-- 

{εξ ργαςάικετϊί, αἰία ἵαπιεῃ ε[ῖο ργοπιποῖαί εἰ Ιπ Ῥρτο- 

Ρπο[ῖσο ρασίΐπι πηπαῖχαπα [οπρία, ρατίίπι οἱ [ογϊρεπάα, , 
΄ 



Κάῑ Γ44ΗΝΟΣΙ ΕΙΣ ατΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Γ. ος 
Εὰ. Οπατι. ΤΧ. [05.] ΕἘά. Βα{. Υ. (985.) 

κ ., 
Ίαω δὲ παροξυνόµενα ἐν ἀρτίησι κρίγεται ἐν αρτίῃσι. ὧν 

ὃ) οἳ παροξυσμοὶ ἐἔν περιττῆσε, κρίνονταυ ἐν περιτ- 
τη σεν. 

Σρηται πολλάκις ἡμῖν ἓν τοῖς παροξυσμοῖς γίνέσθαυ 
τὰς κρίσεις, διά τε τὸ κινεσθαι σφοδρὼς ἐν αὐτοῖς τοὺς 
Ζυμοὺς καὶ ὥσπερ ζέοντας ἐκρήγνυσθαυ δι αἱμοθῥαγίας 1 

ὃν Ἱδρώτων ἢ ἐμέτων ἢ διαχωρηµάτων ἢ αἱμοοῤῥοϊδων 

καταμηνίων ταῖς γυναιξί. διά τὲ τὸ κατ αυτὸν τὸν καιρὸν 

τὴν φύσιν ἐπείγεσθαι πρὸς τὴν ἔχκρισιν αὐτῶν, ἅμα μὲν ὅτι 

βαρυνομένη καὶ κακοπαθοῦσὰ παροξύνεται πρὸς τὴν ἔκκρισιν, 

ἅμα δὲ ὅτι κἐχυµένων μᾶλλον αὐτῶν ἡ τὲ διάκρισις ἔτοι- 

μυτέρα τῶν μοχθηρών ἡ τὲ κρίσις γίγνεται ῥᾷον. 

ιδ’. 
» κ να ’ ῃ ” / ΕΠ - 3 , 
Ἔστι ὃ ἢ πρωτη κρίσιµος τών περιόδων ἐν ταις αρτίησε 

' ΧΠΙ. 
Όιμαε ἀῑεθιν ρατίδις επαοεγδαπεµτ, εα ρατίδις ]μάίςαπεμην 

ΦµΟΥΗΤΙ νεγο αεεε[ῇοπες ἀἰεῦιως ἱπιματίδως Πιωιε, ἀῑεδως 

ἐπιρατίδις Τιάἰεαπειμγ. 

Φαθρίις α ποδῖς ἀῑσίαπι εβ 1π αοοε[ποπίρας {Πετῖ ]α- 

ἀῑσῖα Ίππι οαοά 1π 115 Ἠπάπιογθ ΥΕεΠΕΠΙΕΠΙΕΣ ἨΠονεαΥ 

εἳ {απιπαπι {εγνεπίες ογτηπιραπί {αηβιϊπῖδ ῬτοΠΗν]ο αι 

Γαάοτίρας απἲ γοποπῖρας απί ἀε]εοιίυοπῖρις απῖ ἨβΕεππΟΓ-- 

τηο]ά]ρτις απἲ πιεπβταο πια]ετίρας, ἵπτα απιοᾷ 90 {6ΕΠΙΡΟΤΕ 

παΐίανα αᾱἆ Ἱρ[ογιπι εχογείίοπει εχοϊ[οίις, (ποιο πια] 

στηναῖα εἰ ππα]ε αΠεοία αἆ εχοεγπεπάαπα ρτοχ[είιις, 1{6ΠΙ 

ᾳαοά {Γι α1ρῇς πιασῖ ΡΓανογΏπα ΠΠπΠΟταΠΙ [εοτεῖῖο εχρε- 

ἁπποι εἰ ]αάϊσαίϊο Γαοῖ]ᾖϊος Παί. 

ΧΙΥ. 

Ογομίιμπι αμµίεπι ἀἰεῦως ρατίδμς ] 1 ἀἰοα πε τεη Ρεῖπαμς ε[ 
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κρινόντων ὃ. στ. 4. . ιδ. κη. λ. μη. ξ. π᾿ καὶ ϱ'. 
ἐκ τῶν δὲ ἓν τῇᾷσι περιττῆσε κρινόντων περιόδων πρώτη 
Υ. εἰ. δ, δ'. ια. τ' κα. κξ΄ καὶ λα. 

οὐὑὐ . [ ὃ - - 9 ϱ η Π ” 

ὐ κυρίως (ου δοκεῖ χρῆσθαι νῦν τῇ προγηγορίᾳ τῆς 
περιόδου. τὰς γὰρ ἡμέρας αὐτὰς ἐν αἷς αἱ κρίσεις γίνονταυ 

| ..» 5, 3, ” -” Ν πάσας ἐφεξῆς ἔγραψεν, ἔν τε τῷ προγνωστικῷ τὰς κατὰ 
; ι -” - 

τετράδα γινομένας περιόδους ακριβώς διῆλθεν, ὥστε [96] 
ταῦτ ἔθικεν ἐπιξητεῖν τὴν θΘεωρίαν τῶν κρισίµων ἡμερών. 

πρώτην μὲν οὖν φησὶ κρίσιµμον ἡμέραν εἶναι τῶν αρτίων 
τὴν τετάρτην, ἐφεξῆς δ αὐτῇ τὴν στ. εἶτα τοῖς πλείστοις 

μὲν τῶν ἀντιγράφων τῇ ή καὶ γέγραπται. κατά τινα δὲ τῇ 8 
ΔΝ . ’ ’ 3 Δ ’ 3 ] 4 ή 9 / Ε] 3 

μετὸ τὴν στ. κ. καὶ μετὰ ταύτην ἐν τισὶ μὲν ὃ' καὶ κ’. ἔν τισὶ δ' 
3 - ’ , ᾽ ’ Γι ΔΝ ’ [ή 2” εἰ ε 

αυτων Ίγέγραπται ὃ. καὶ λ. καὶ µετα ταυτην µ. μεῦ ην ἡᾗ 
ι « [ή ” ” .” 

ξ καὶ π' καὶ ἑκατοστή,. τῶν ὃ ἓν ταῖς περιτταῖς κρινο-- 

ἀεογείογίμς, φιατέιςν εως, οείαυµς, ἀεεῖπιμς, ἀεοίπιις 

φιατίς, «ἰδε[ίπιμς οείαφΗςν ἰτίρε[τπμς, φπαάγαρεβππις 

οείαυις, [εχασε[πις οεἱοβε[ίπιις εἰ οεπεε[πιις. Οἱγ-- 

ομµίέμιμπι φεγο ἀἶεδις ἱπιρατίδις Ἰ]ιάιοαπίωπη ργίήπις ε[ξ 

τεγεῖις, ομίπεμς, /ερείπιμς, Ποπ, μπαάεεῖπιμς, ἀεείπιιμς 

Γερείπαμς, ργίπιις ει υἱρείπιως, [ερείπιμς εἰ υἱρε[ιπιις 

εἰ αγἱρε[ιτιιως ρτίπιµς. 

ΧΝοπ Ρρχορτῖο πμΙ νιάείαγ Ἠϊο οἰγοπ]ίαδ ΠΟΠΙεΏ αΓατ-- 

Ραιε. Λα ἀῑος ἀρ[ος ἵπ απρας ΠΠ Ἱπάϊοία, οπιπεθ 

ογάϊπα ἆἀε[οτιραί, εἰἴϊαπι ἵπ Ῥτορποβίοο, αι αμαίεγπατ]ο 

ΏΠΠΠΕΤΟ Πιηί οἰγοιῖίας, «ο8 αοουταίε Ῥεγουγσῖ, 0 Π4πΠΟΡΓΕΠΑ 

Ἠαεο ἀεογαίογίοταπα ἀἰεγαπη {[ρεοα]αίίοπειι Ιπαπίτεγε γ- 

ἀεπίαγ. Ῥτίπαπι αἴααο ἀῑεπι ]αά]οαίογίαπι ῬρατίπΠι ἀ1θ- 

ταπι απαγίπα εἶε ῥρτοπαποῖαί, ἀεῑπάο [εχίαπι, Τποχ 

1π Ρἰυν]πῖδ εχεπιρ]ατίρας ἴππι οείανις μπι ἀεοϊπιθ 

Γοτρίας ε[ε; ἵπ οαιἱραδάαπι νετο ἀεοίῖπιας αματίης Ῥοβ. [εκ- 

ίαπαις ἀεϊπάε νἱρε[πια. Εί Ροβ Ίππο ἵπ ααραδάαπα 

νἰσεβπιις απατίαδ, ἀπ ποπ] ἰτὶσε[ίπιαθ αματίας, αἲ 

Ἰοο αιιβἀταρεβπηαςδ; {Γα5 απεπι [εχαρεβπιαδ, οοίορε[ίπιας 
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µένων νοσημάτων πρώτην φησὶν εἶναι περἰοδον. ἄμειγον 

ὁ) ἦν, ὡς ἔφαμεν, εἰπεῖν οὐ περὶ ἀρχῆς τρίτην, εἶτα πέμ- 
πτην, εἴθ ἑβδόμην, εἶτα ἐνάτην, εἶτα ἑνδεκάτην, εἶτα ἕἑπτα- 

καιδεκάτην, ἐἶτα πρώτην καὶ εἰκοστὴν καὶ μετὰ ταύτην 

ῥ΄ καὶ κ. ἐφ ᾖ α καὶ λ. ἠἐδείχθησαν δὲ ἡμῖν ἐν τῇ περὶ 
τῶν κρισίμων ἡμερῶν πραγµατείᾳ πασῶν τῶν κρινουσών 

ἐσχυρόταταυ μὲν αἱ κατὰ τὴν τετραδικήν τε καὶ ἑβδοματι- 
κὴν περίοδον γινόμεναι, μετριώτεραυ ὃ αὐτῶν αἳ παρεμπί- 

πτουσαι, περὶ ὧν τῆς εὐλόγου γενέσεως ἕνεκεν εἴπωμεν. 

αἱ μὲν οὖν περιτταὶ πᾶσαι καλῶς εἴρηνται τῶν ὃ αρτίων 

οὐκ ὀρθῶς εἰρήκασιν κή καὶ ύ. οὐδαμῶώς γάρ εἰσιν αὗται 
κρίσιµου. τ 

εξ. 
Ἐϊδέναυ δὲ χρη ὅτι, ἣν ἄλλως κριθῇ, ἔξω τῶν προγἐγθαµ- 

µιένων, ἐσομένας ὑποστροφὰς σηµαίνοιτο καὶ γένοιτα ἂν 
ὀλέθρια. 

εἲ οεπ{ίεβπηας, ΤΠ πιοτβῖ Υετο οπἱ ἀἴερας ἱπιρατίρας Ἰ]α- 

ἀἰοαπίωχ, ρείπιαπα αἲξ οἴγοπῖέαπι ε[ἴε, Γεὰ [αίτας εταί, αϊ 

ἀῑκίπιμδ, Ποη ΡΓΙΠΙΠΙ {εὰ ἱετίῖππας ἀεϊπάε ααἰπίαπα, ΠιΟΧ 

Γερίπιαπα, ἀεϊπάς ποπαπι, ἀεϊπάε απάεοίπιπα, Ῥοβεα ἆε- 

οἴππππι [ερίπιαπι, ἀοεϊπάε Ῥτίππα εἰ νἰσεβππιπι, ΠΟΧ 

Γερίίππαπι εἳ ν]σεβππἁῖη, ἃ πο ΡΓΙΠΙΠΠΙ εἰ ἱπίσεβπιυπη, Αί 

3 ΠοΡΙς ἀεπιοπ[ϊγαίαπι ε[ι 1π ορετε ἆε ἀῑερας ]ιά]οαίογη5, 

οπιπΊαπα ]πάϊοσπίῖαπι ἀῑεύαπα ναλιάι[Πππιος οε[ζε αι εἲ 41οΓ-- 

απο εἰ [ερίίπιαπο οἰτοπία Παηίς πιοᾷεταῖίοτε νετο 15 

ο{ἵε, απ Ιπίετοίάαπε, ἆ4θ ααῖριας ρτοβαΡρί]ῖ σεπεταῖομῖς 

σταίῖα ἀσαπιαδ. Όπιπερ Ιίαᾳπε ἵππραγε τεοίο Ῥγοπιποῖα!ϊ 

{απί. Ἰπίεγ ῥρατες ΥεΓοΟ ΠΟΠ τεοίο ἀῑκεταπί υἰβε[πχαπα 

οείαναπι εἰ απάθείπαπι; πα]]ο βαᾳαϊάσπι πιοάο 1ρ[ Γαπῖ 

]αάϊοαίοτΙ]. 

ΧΥ. 

δεῖγε αμίεπι ορογιει [ αἰει επέτα [οι ργαε[οτίριος αες 

Γμαἰείμτῃ ᾖται, τεείάίνας οτε μοτἰειαᾶἰν ἰειαίείφιε Ίποι- 

ῥος οδογίγϊ, 
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Ὅτι μὴ καλώς καὶ βεβαίως κρίνουσιν αἳ εἰρημέναι νὺν 

ἡμέραι καὶ τὰ κριθέντα δὲ νοσήματα πάντως μέν ἐστι βέ-' 
ῥαια. Ύένοιτο ὁ) ἄν ποτε καὶ ὀλέθρια, δέδεικται δι ἐκεί- 
νων τῶν ὑπομνημάτωγ. 

ιδ. 
4εἲ δὲ προσέχειν τὸν νοῦν καὶ εἰδέναι ἓν τοῖσι χρόνοισο 

τούτοισο αρίσιας ἐσομένας ἐπὶ σωτηρίην τἢ ὄλεθρον 3 

ῥοπας ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ) χεῖρον. 

Ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει τὸ σημαινόμενον ἐκ τοῦ τῆς κρί- 
σέως ὀνόματος ἐδίδαξεν, ὃ διὰ συνιόµων ἄν τις εἴπη ὀξύς- 

ῥοπον εἶναι μεταβολὴν νοσήµατος. ὅτι δὲ τετραχῶς ἡᾗ µετα- 

βολὴ γίνεταυ σαφώς αὐτὸς εἶπεν. ἐπὶ γὰρ σωτηρίαν 3 ὄλε- 

Όρον ἢ ῥοπὴν ἐπὶ τὸ ἄμεινον ἢ) χεῖρον, ἀξιύλογον δηλονότι. 

παρξλιπε ὃ αὐτὸς εἰπεῖν τὸ ἀξιόλογον, ὡς ἓν τῷ κοινῷ 
σημαινομένῳ τοῦ τῆς κρίσεως ὀνόματος περιεχόµενον. 

Βιαρᾶ{οίος ἀῑος Ῥεπο αἱ Πιπιαίέετ ]πάίσατε ἵππα ]πάϊσα-- 

{08 ΠΙοτβο8 ῥτοχ[ας ο[[ο γπιον, Πεν ἵαπιεα ΠΟΠΠΙΠ(αΠΙ 

εχ]]α]ες 11] οοπιπιεπίαγ]] ἀειποπ[βγαίαπι εῇ, 

ΧΥΙ. 

«4 απϊπιαάμεγίεγε εἰ πο[]ε οροτεεῖ Πεῖσοε εεπιροτίδις Γμει- 

τας αἆ [αἰμεπι αμ ρεγπῖεῖετα ]μάϊοαίίοπες, υεί πι ππε- 

ἰῖμς αμ ἀείετίις ΡΤοΡεΙ[ίοιιες. ν 

Ἠαο 1π ογαϊίοπο αποά εκ ]πά]σα[Ιοη]5 ποπιῖπο Πσπῖ[-- 

οπίαν ἀεο]ατανΙῖ, αποά απ οοποῖ[α ογαίΙοπε ἀῑκετιί οεΙε- 

Τ6ΠΙ ΠΙΟΥΡΙ ΠπιἰαίΙοπεπα, Όιποά απίεπι ᾳπαἴαος πιοάῖς πηιι-- 

ἰαίϊο Πα, Πρ[ο ἀεο]αγανΙΐ, Ώεπιρο αἆ [α]αίοπα οα{ πποτίεπι 

οί ΡΤορεΠΠοΠσα αἆ ππε]ῖς νε] ἀείετίιας 1πῄσπεπι [οἱ]ῖοεί, 

ῬγασίογιαΙΠίέ απίοπη νοσαρι]απι Ἱπίρπεπα, αποά ἀπ οοπι- 

ΠΠ ]αάϊοαίΙοπῖϐ ἀῑοίίοπθο οοπ πεδία. 
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ιδ’. 

[ο7] «ΙΠλανῆτες δὲ πυρετοὶ καὶ τεταρταῖοι καὶ πεµπταῖου 
- - - ’ 

καὶ ἑβδομαϊοι καὶ ἑναταῖοι, ἓν ᾖσι πὲριόδοισε κρίνονταυ 

σκεπτέον. 

” .) [ή 

Οὐδὲ περὶ τούτων ἐπιρητεῖ κατὰ προγνωστικὀν. καὶ 
- .) .. Δ 3 

γὰρ οἳ πλανῆτες τοὺς κατὰ µέρος παροξυσμοὺς ἀτάκτους 
” ... ’ ” ἀ . ε , 

ἔχουσιν, αλλὰ διά τε τῶν κατὰ τὰς κρισίµυυς ἡμέρας φαι- 
, ; ς ’ πο Π : Γ 1 

.ομεένων σημείων 1) χρισις αυτων προγινωσγεται (388). περὶ δὲ 
» 3 Π ; -- ο 

τῶν εἰς ἀπυρεξίαν ληγοντων πέριοδων, οἴαίπερ αἱ τῶν τρι- 

ταίων εἰσὶ καὶ τῶν τἐκαρταίων, ἐδειχθη τοῖς πολλοῖς τῶν 
3 .. Π 3 /. -ᾱ Δ Ν εν) Π 

ἰατρών Θεώρημα ογγοούμενον, οὗ διὰ παντὸς ἐπειράθημιεν 
μι λος 3 Δ - ο να ” 3 ”ω ς ’ 

ἐπὶ τῶν αθῥώστων. οὐ γαρ ταῖς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡμέραις 
Ν ” 2 [ 3 - - 

προσέχειν χρὴ τὸν νοῦν, οὐδὲ ταύτας αριθμεῖν ἁπλῶς 
.. 3 « ΔΝ «/ 3 3 

ἐφεξῆς, ἄλλα τοὺς παροξυσμοὺς, ὥσπερ ἐπὶ τριταίου ακρι-- 
-” 3 Δ 9 , .. 3 . 

βοῦς αὐτὸς εἶπὲ πατὰ τοὺς ἀφορισμούς' τριταῖος ακριβὴς 
’ Ν ’ ς Ἆ - 

ἐν ἕπτω πὲριόδοισι αρίνέταυ τὸ µακρότατον. ὣς γὰρ οὗτος 

ΧΥΗ. 

Ἐτγαείεαε ἀεπίφιε [εῦγες εἰ φματίαπαε, φμἰπίαπας, [εριῖ- 

Ίπαπαε εἲ ΠΟΠαΠαΕ οιῖδμς οἰγομίδις ]μαίεεπειτ, εχρἰο- 

γαπάμπα ε[. 

Αί ἆε Ἰϊ ἵπ ῥρτοσπο[βίσοο ππῖπιαο ἄῑΠετή, Εἰσπίπι 

εγαίῖσαε [Πησα]ας αοοε[ῄῄοπες {ποτάϊπαίας Ἰαρεηε, [Πσηϊῖ {α-- 
ΠΙΕΏ Ῥετ ἸπάΙςαίογ]ο ἀῑεδ αρρατεπρῃς, «εαταπα ]αά]σα[ῖο 

Ργαεπο[αιίατ, Ίο εἰτοπΙμρις αἆ ἀπίερτϊίαίεπα ἀε[μπεπί]ρης, 

ᾳπαίες {εγιΙαπαταπι εἰ απατίαπαγαπα α Ῥ]εγίε(πε Ππε(ΙοοΓΙΠι 

ἀεπιοπβγαίππι ε[ί {Ίχεογεπια Ιποοσπϊίαπα, αποᾷ [επιρεγ 1π 

αερτῖς εχρετ! [ΗπωΠδ. ΊΝΟΠ ΘεΠΙΠΙ ΡΥϊπαϊ5 α ΡΥΙΠΟΙΡΙΟ ἀἱο- 

Ῥις πιεηίεπι αἰίεπάετο οροτίεί, πεᾳπε Ἠο Ππρ]οίίετ 

ἀείπεορ5 ΟΟΠΙΠΙΕΙΠΟΤΑΓΕ, Γεᾷ αεοε[Ποπος, τι ἆᾳ ἰοτίίαπα 

εχαυϊΠία Ίπ αρλοτϊςπιὶ Τρίο ἀῑχΙί: ἐεγείαπα επφιῖια [ε- 

Ῥτεπα εἰτομιπδιως, ιὲ ἰοηρί[[ιππµταη ]μαϊσαέμτ. Ἴναπι αἱ Ἠαες 

Γερίειι οἴγομΙρας Ἱαά]σαίατ, εαάεπι ταΙοΠπθ αἰα ααϊάρπι 
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Ν .. .) Δ Δ / ., 

ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἄλλος μὲν ἓν 
Π Π / ”’ ο “’ 3 τε. η 1 

ἐννέα περιοδοις, ἄλλος ὃ ἓν ἔνδεκα καὶ οὕτως ἐφεξῆς κατα τον 

ἀριθμὸν τῶν κρινουσῶν ἡμερών. καὶ περὶ τῶν τεταρταίων ὁ αὐτὸς 
λόγος. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ φησί γίνεται δὲ καὶ τῶν τεταρ- 
ταίων ᾖᾗ κατάστασις ἐκ τούτου τοῦ κόσμου. ἐμοῦ δὲ καὶ ταύ-- 
την τὴν Θεωρίαν προειπόντος ἐπ Ἐὐδήμου τοῦ φιλοσόφου, 

τρεῖς τεταρταίους ἔχοντος, ἕνα μὲν ἐξ αὐτῶν πρῶτον παύ- 

εσθαι τὸν ἐν ταῖσδε ταῖς ἡμέραις παροξυνγόµενον καὶ μετὰ 
; ͵ 3 3 ο 2 Ὡ) Ε / ’ 3), 

τοσασδε περιόδους. ἐπεὶ ὃ οὗτος ἐπαύσατο, δεύτερον ἆλ-- 
3 ” - ε , ) Χ Δ / ς / 9 

λον ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ, κῴπειτα καὶ τὸν τρίτον ὁμοίως προ-- 
; ” ” ’ ὤ 5 

ειπόντος, ἐκ μαντικῆς ἔφασαν λέγεσθαι ταῦτα καὶ οὐκ ἐξ 

ἑατρικῆς Θεωρίας, καίτου τοὺς μάντεις οὐδέποτ αληθώς 

ὁρῶντας ἐπ ἀῤῥώστου προειπόντας ἐν Ρώμῃ. τῶν γὰρ ἓν 
ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οὐ πἐπείραµαι, σὺν 9δεῷ ὃ εἰπεῖν, 
ἡμεῖς οὐδέποτε ἀπετύχομεν ἐν οὐδεμιῷ προῤθῥησει. καὶ σι 

υ ” - 

τοίνυν, ἐὰν ἀσκήσης σαυτὸν ἐν τοῖς εἰρημένοις περὶ κρί- 

σεως, {πποκράτους τὲ καὶ τῆς τέχνης ἄξιος ἔση. ταῦτα 
κ ο 

μὲν εἰρήσθω µου κατὰ τὸ πάρέργον, ἐπὶ δὲ τὴν προκει- 

πούεπι οἴγου]ήραδ, αἰῑα νετο υπάεοῖπ, εἰ Πα ἀεῖπεερ 

Ῥτο ]αάϊσαπίίαπα ἀἴεγια ἨμΠΙεο. Αίφιο ἆο απατίαπῖς 

εαᾷεπι ε[ὶ χαἰῖο. Ίπ Ρτορπο[σο πΒππ(με ἀῑοιϊι: αματίαπα- 

χηπῃ [πας εο Ρτοσθα1έ οἵά1Π69, Οιιάπι αμἴεπι 66ο ἴ]θο- 

τί8η απο 1η ΕΙάεπιο ΡΙΗΙο[ορΒο ΡρταεάικιΠεπα ἐτῖρις απα-- 

{απῖς αΏεςείο, ππαπα αμϊάετα εκ 1ρῇ5 Ῥτίπαπι ἀ4εῇΠΠΕΓε, ᾳπαθ 

οετιῖς ἄῑεδις Ιπναάετεί οἱ ρο[ϊ ἰοίάεπι οἴγουῖίαδ; τρ] νετο 

Ίαεο Γεάσία ε{, Γεοαπάαπι α]ϊαπι ἰεγί]ο ἀῑ6, ἀεϊπάε εἰ ἴθυ-- 

εαπι Ππλέεν Ῥγαεπιποϊαίζεπι πιο Ίαεο ἀῑοετε εκ ἀῑνίπα-- 

Ποπα α[εγεραπί οἱ ποη οκ ππεᾷῖσα [ρεοπίαίοπα, (παπι- 

ηἴαπι ναΐες ΠΙΠΙ(παπ Ἠοπιαο γΙά][Γεηί χεοίο ἵπ αθργῖβ 

Ῥγαεάϊκιῇα. Ώε οαείεγαγαπαι επῖπι πγρίαπα Ἰποο[ῖς π]]απι 

{αοί Ῥρετίου]α. ἨὨεῖ αμῖεπι ρταῖῖα ἀεπιποίαπιαδ πο Ιπ 

πιι]]α πη(άαπι ΡγαεάΙοίίοπο {πα[γαίος ε[ῖ, Οποά Π ἴα ἴπ 

5 ΎἩαε ἆε ἸπάϊοαΠοπίρας επατγαία [ηπί ἴε εκετοιεσῖς, 

ἔππι ΗἩιρροοταίε {μπι ατίε ἀϊρπις εγῖ. Ἠαεο απἶάεπι οΡ]-- 

(ετ α πιο ἀῑσοία [απίς αἰᾳαὶ αἆ Ῥταε[επίοεπι εκρΙἰοαιίοπει 
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µένην ἐξήγησιν αὖθις ἴωμεν. ὥσπερ γὰρ ἅπαντα τὸν εν 

τῶν κρισίμων ἡμερῶν λόγον ακριβῶς διωρίσατο κατὰ τὸ 

προγνωστικὸν, οὕτω καὶ τὸν τῶν περιόδων. οὐδαμόθεν 
γοῦν ἐμνημόνευσε πεµπταίας ἢ ἑβδομαίας α ἐναταίας οὐ 

μόνον κατὰ τὸ προγνωστικὀν τι εἰπων, αλλ οὐδὲ κατὰ τοὺς 
ἀφορισμοὺς, καίτου κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰπων ἠγίνε- 
ται δὲ καὶ τῶν τεταρταίων ἡᾗ κατάστασις ἐκ τούτου τοῦ 

κόσμου. κατὰ δὲ τοὺς ἀφορισμοὺς τριταῖρν ἀκριβῆ κρί- 
φέσθαι περιόδοις ἓν ἑπτὰ, δυνατὸν ᾖν αὐτῷ καὶ περὶ πεµ- 
πταίου καὶ ἑβδομαίου καὶ ἐναταίου τὴν αὐτὴν αἀπὀφασιν 
ποιήσασθαι, τὴν λέξιν ὠδί πως γράψαντι ᾖήίγνεται δὲ καὶ 

τῶν τεταρταίων ἡ κατάστασις κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὺ 

πἐμπταίων καὶ ἑβδομαίων καὶ ἑναταίων ἐκ τουτέου κὀσμου. 

[98] Ιρὸ τῆς τῶν κατὰ µέρος ἀθῥώστων ἐξηγήσεως 

ἄμεινον εἶναί µου ὃδοκει σαφηνείας τὲ καὶ συντοµίας ἕνεκα 
ποινὀν τινα περὶ πάντων αὐιῶν λόγον εἰπεῖν. ἐδείχθη µου 
καὶ κατ ἄλλας μὲν πραγµατείας, ἀἆλλα κἀν τῇ τῆς Ώεραπευ- 

τικῆς μεθόδου ὡς διττὴ ἡ) τῶν ζητουµένων εὗρεσίς ἐστι, 

γπτίαπι Ρτοσοᾷαπιήδ. Οποπιαάπιοάσπι επῖπι 1Π Ρρτοσπο[ῖςο 

ἆε ἆῑερας Ἰιάϊοαίογῖδ, [ο εἴἶαπι ἆε οἰτοιΙῖριδ ΟΠΙΠΕΠΙ 

οταίϊοηεπι αοοηταίε ἀε[ηϊνα. ἸἈαδααπι ἱαππεπ, ηθπο 1Π 

Ῥτοδπο/βίοο. [ο]π1, Ίππο πε(πο ἵπ αρμοτίδηις οαπἰπίαηϊ νε] 

Γεριϊπιαπϊ νεὶ ποπαπῖ πποπηῖί. Ἐλμίπινετο ϱπῑπι 1Π Ρτο- 

Επο/[]σο ἀῑκι[εί: απατίαπαταπα [αμ «ο Ῥτουεστί οτῖπα, 

εἰ ἵπ αρμοτϊσπιϊς: [ετίαπα εχρπϊΠία Γερίεπι οἴτοι]ῆρας 

Ιαά]οαίητ, Ροἰεταῖ. 4ποφμο 1ρίε ἆε ααπίαπα εἵ [ερίίπιαπα 

οἱ ποπαΏα οαπάεπι οταίΙοπεπι {οοῖ[Πο 15 τα [οπῖριῖ. ΕΙ 

βαυίεπι εἰ απατίαπαγπα Παΐας εοἀεπι πιοᾷο εἲ απ {αΠαΤΙΙὰ 

εἰ ΓεριΙπιαπαχαπα εἰ ΠΟΠΑΥΗΠΙ εΧ εο ογζ]πο, 

Απίοα “ραγΙο]αγεΠ1 αθΡτογαπα εχρ]απαϊίοηοπι [αῑας είΤε 

πη]ῖ νΙάείχ ἔππι ρετ[ριοα]{αἰῖς ἔαπι Ῥτενίιίιαιἶ σταί]α οοπι-- 

ΠΊαποπι αΠαπάαΠπι ἆ4ᾳ 15 οπιπῖρις ΟΓαΙΙΟΠΕΠΙ {α06Υ6. Α 

πηο ἀειποπ[βγαίωπη εβ Ίππι αἰῖ 1Π ορετίρας {μπι 1Π πιθ- 

ἀεπάῖ πιει]οἆάο ἀπρ]ίοεπι εοταπὶ ᾳααθ Ιπγε[Ηραπίας 1π- 
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µία μὲν ἡ διὰ τοῦ λόγου πρὸς τὴν γνῶσιν ἀφικουμένη τοῦ 

καθύλου τὲ καὶ κοινοῦ παντὸς τῶν κατὰ µέρος εἴδους, 

ἄλλη δὲ διὰ τῶν κατὰ µέρος ἐπὶ τὸ κοινόν τὲ καὶ καθόλου 
παραγινοµένη. καὶ τὰ μὲν συμπληροῦντα εἶναι παθόλουν 

τὰς δὲ πράξεις τῶν τεχνιτῶν ἐπὶ τῶν ἀτόμων εἰδών γγνε- 
σθαυ. Οδεῖσθαι δὲ τῆς ἐπ αὐτῶν γυµνασίας καὶ καθόλου 
πρότερον εὑρόντα καὶ μέντοι καὶ πρὸς βεβαίωσιν αὐτῶν τῶν 
φΙὑρημένων καθόλου χρήσιμα γίγνεσθαι τὰ κατὰ µέρος. 
ἔστι δὲ καὶ πρὸς τὴν τῶν μανθανόντων γνώσιν οἷον παρα- 
δείγματα ταῦτα τῶν ἐπιτεταγμένων αὐτοῖς καθόλου θεωρηή- 

µάτων. διὰ τοῦτο Κῴγω κατὼ τὰς πραγµατείας, ἃς ἐποιη- 

σάµην, οὐ τὰ καθύλου µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ κατὰ µέρος διῆλθον 

ἐκ τῶν /πποκράτους βιβλίων καὶ μάλιστα τῶν ἐπιδημίων πα- 
ραγράψας ῥῆσεις, ἐν αἷς διηγήσατο ἅπαντα ἀπ ἀρχῆς µέχρι τέ- 
λους τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀθῥώστοι.  ἓν μὲν οὖν ταῖς 

δυσπιοίαις ἅπαντας τοὺς δυσπνοήσαντας ἐν ταῖς τῶν ἐπι- 

δημιῶν συγγθαφαῖς διηλθον, ἐν δὲ τοῖς τῶν κρισίµων ἡμε- 

οὦν τοὺς κριθέντας, ἐπί τὲ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. ὅθεν 

νεπίοπαπι εἶ[Τε: παπι αυ]άοπι Ύπαθ τα[ίοπε αἆ ποβῖαπα 

ΡειγεπΙί ἴππι απῖνεγ[α[15 ἔππι οοπιπιαμ]5 ο]α5οππφαθ Ῥατ- 

{ου]ατῖς (ρεοῖεῖ; αἰίεγαπι ΥεΓΟ ϱἩαο ρε ρατοπ]ατία αἆ 

ΟΟΠΙΙΗΙΠΘ 4ο ιπ]νετίαἰε Ῥετγεπ.  Αίαπε Ἠαεο ααἰἆ πα 

εοπιρ]εγε απϊγεγίαἰε; οΡρεΓα νετο ατιβοαπι εκ Ιπάϊνϊά π]ς 

[ροσίερας Πεν]; ορ αυίεαι ε[[ο 1π Ἠῖ εχετοἰίαίίοπο οἵ 

απῖ Ῥγίας πηϊνεγ[α]ο Ππνεπῖῖ, ΕΡγαείετεα εἰ αἆ πη]ψετ[αἰεπι 

α[ΠΠγπιαίίοποπι πα]]Ια ε[Τε ρατΙοα]ατῖα, Θαπἳ απίεια αἆ ἀἱ[οὶ-- 

Ῥι]ογαπι οαρίιπα Ίαεο νο]αίϊ εχεπρία απίνοτ[ααπι 1ρῇς 

Ἱπ[ ποτάμι ἐμεογειπαίαπι. ΟΡ 1 εἰ εσο 1π οπιπῖραδ 1108 

Γεοὶ ἱταοία[ῖρας ποπ απίνετία]α ἁππίασαι, γεγαπι εἰῖαπι 

Ραγοι]ατγία Ρρεγουγσῖ, εκ ΗἨρχῖς Ἠϊρροογαίς αο Ῥγαεσῖραθ 

εριἀεπι]ογαπα ΟΥ8{1οΠο5 αΠποίαπδ, 11 Ύμ1ρΗς οπιπῖα εΧρο- 

Γα1, 4παο αἲ 1ΠΙ1ο αἀαδᾳπο Άπεπι αερτῖς οροσία, [απέ. Τπ 

Ηργῖς ίππο ἆ4ε Γρίταπάϊ ἀπΠοι]ίαίο ΟΠΊΠ65 ρετουσγῖ, 

αι ἵπ εριἀεπῖς ἀῑβιοι]α Γριτανεχαπέ, Ἱπ Ἠρτῖ ἆε 

ἀἴερις Ἰιά]οαίονί1 Ἰπάϊσαίο, αίᾳπο εοάεπι πποάο 1π, 

οαείετῖδ. Όιματο πεφιο Ρρτο]κίο οχΡΙοδΙΙοµο ορι5 {α6- 
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οὐδ' ἐξηγήσεως ἦν περιττοτέρας χρεία τοῖς βουλομένοις ἐπὶ 
τὼ τῆς τέχνης ἔργα σπεύδειν. αλλ ἐπειδὴ παρέγκεινταί 

τινες ἀσαφεῖς λέξεις, δι ἐκείνας ἔδοξεν ἄμεινον εἶναι καὶ 

τὰ τοιαῦτα ὑπομνήματα ποιήσασθαι δῆλα. εἰ μὲν οὖν ἁπάν- 

των τῶν συμπτωμάτων ὅσα }εγογέναυ φησὶν ἑκάστῳ τῶν νο- 

σημάτων εἴτ οὖν τὴν ὅλην φύσιν 3ἢ τὰς αἰτίας τῆς γενέ- 

σέεως εἴποιμι, τὼς γενομένας µου πραγµατείας ἐνταῦθα μὲ- 

ταφέρειν ἀναγκασθήσομαι πάσας, κινδυγεύσω τε καθ ἕκα- 

στον ἄθῥωστον ἓν γράψαυ βιβλίον" εἰ δὲ τῶν ἐν τῷ προ- 

γνωστικῷ /7εγραμμένων ἓν τῷ καθὀλου τὰ παραδείγματα 

μόνα νῦν ἐπισημαινοίμην, ἀναπέμπων τὸ σύμπαν τῆς δι- 

δασκαλίας εἰς τὰς γεγραμμένας µοι πραγµατείας, ἐλπίζω σύν- 
τοµον ἔσεσθαι τὸν λόγον. 

α. 
[99] «Φιλίσκος κει παρὰ τὸ τεῖχος καὶ κατεμλίθη. ἐν 

τῇ πρώτη πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσεν ἐς γίκτα ἐπιπόνως. 

δευτέρη πάντα παρωξύνθη. ὀψὲ δ ἀπὸ κλυσµατίου κα- 
λῶς διῆλθε, νύκτα ὃυ ἠσυχίης. τρέη πρωὶ καὶ µέχρυ 

1; αᾱ ατγίῖ ορετᾶ Ῥτορετατε νο]επίραφ. Θεά απῖἷα οοΙ-- 

ἰεχίας αιἱάαπαι Ηιρροονγαίῖς Ιπίςγ]ασεπί οΡ/{οιτΙοχς5, ΡΓοΡρίεΓ- 

εα πιῖμΙ {[αἰῑας νΙαπα εί ἴαιες αιιοηπέ οοιππιεπἰατίος ἆἷ- 

Ἰπο]άο οοπ/αςχθε, ΆΝαπι { [Υπιρίοπιαίαπα ΟΠΩΗΠΙΗΠ α1ιαθ 

Ππσι]ῖ πιοτρίς αοοἰἀἽ[ᾗς παγγαί νε] Τοίαπι παίαταπι νε] 

οαιι[α5 ρεπεΓαΙΙοηί ἀΙχετο, {ἰπποίαίιθ ΟΙΠΠΠΕΘ α πηθ [α6ἱ058 

Ἔπο (ταηδ{εττε εἰ 1π βησιμ]ος αερτοίοθ πάπα Ἡρταπα [ογ1ρετο 

ΡεγοΠΙ(αβος. Οτο {1 εογαπα ᾳ1ααε ἵπ Ῥτοσπο[ίοο ΠΙΥΕΓ- 

{α]ΐεν [οτιρία [απΐ, [οἷἱα εχεπιρ]α ἨΠιπο ΊπάίΙσανετο, ΟΠΙΠΕΙΗ 

ἀἱ[οιρ]παπι αἆ ορετᾶ α πιε [οτρία τεπΠ[ίθηδ, οοποῖ[ᾶπι 

{ρετο {οτε οταΙοπεΠ, 

1. 
Οµί ΛΒ][ίεεμε τορε πποεπία Ἰαδίιαδαι ἀεομδμίε. «Ὀγίππιο 

αε [εῦτίς αομία, ποοιµ ἰαδογίο[ε [μάανϊ.  δεοµπᾶο 

οπηπία εκαεεγδαία [μπέ; νε[ρετὶ αὖ ἴπ]εοῖο εἴγ[ίενε δεἰίε 

Λαδμίε, ποείε ομευι. ΊΤεγιίο πιαιε εἲ αἆ Ἱπεγιάίεπα 
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μέσου ἡμέρης ἔδοξε γενέσθαι ἀπύρετοο. πρὸς δείλην δὲ 
πυρετὺς ὀξὺς μεῦ ἱδρώτος, διψώδης, γλὠσσα δὴ ἐπεξη- 

ραΐνετο, μέλαν οὔρησε, νύκτα δΦύσφορος, οὐκ ἐκοιμήθη, 

πάντα παρέκρουσε. τετάρτη πάντα παρωξύνθη, οὖρα µέλανα, 

νύκτα εὐφορωτέρην, οὖρα εὐχρούστερα. πέμπτη περὶ μέσον 

ἡκιέρης, μικρὸν ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν, ἄκρητον. οὖρα δὲ ποικίλα 

᾿ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, γονοειδέα, διεσπαρµένα, 

οὐχ ἵδρυτο. προσθεμένῳ δὲ βαάλανον, φυσώδεα σμικρὰ διῆλθε, 
νύκτα ἐπιπόνως, ὕπνοι σμικροὶ, λόγοι, λῆρος, ἄκρεα πάν-- 

τοῦεν φυχρὰὼ καὶ οὐκέτ ἀναθερμαινόμενα, οὔρησε δὲ µέ- 
λανα, ἐκοιμήθη σμικρὰὸ, πρὸς ἡμέρην ἄφωνος, ἵδρωσὰ 

ψυχρὰ, ἄκρεα πελιδνω, περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἕκεαῖορ 

ἀπέθανεν. τουτέῳ τὸ πνεῦμα διὰ τέλεος ὥσπερ ἄνακα- 
λουμένῳ ἁἀραιὸν καὶ μέγα. οσπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ 

κυρτώµατι, ἱδρῶτες φυχροὶ διὰ τέλεος, οἱ παροξυσμοὶ ἐν 
ο ! 

αρτιῃσιν, 

ὔφμε α [εῦτε Ιίδετ ε[]ε υἴ[ις ε[; αἆ νε[ρεταπι φεγο 

Γεὐτίς αοιία ἴπυα[ε ο1ῃ Γιάογε, [εἰοιίο[ως [ωῖε, [π- 

βια ἱπαγαῖε, πίβγµπι πηϊιαϊε, που ]ασίαθαίμα, πο ἄοτ-- 

πηϊυϊΐε ΡτοΥ[μς5 ἀεἰίγαυϊι. ()ματίο αίεπι οπηπῖα ργοτιϊαῖα 

[μπὲ, αγίπαε πίφτας, που ἰοίεγαῖμ Γαοιίογ, µγίπαε ππε-- 

ἐς οοἰοταίαε. (Ομίπίο εἶγτοα ππεγίάϊεπι ραμοµτι ε παγὶ- 

δις [ἐίαρίὲ [ποεγμπα: µγύιαε νατίαε ομίδμς ἰπεγαπὲ επαέ- 

ογεπιαίαν Τοιμπᾶας Ξεπίέμγαε [ππ]ία, Φµαε ἀἰ[ρετ[α ποπ 

Γμέ[ιάεθαπι. Ἅ«Ἠμίο [μρρο[ια βἰαπάε ᾖαεμίεπία ραιμοα 

Ῥγοάίετμπε, ποα ἰαδοτίο[α [ωῖεν [οπαπὶ ραγυὶῖ, νετδα, ἆε- 

Πἱγία, ετίγεπια ιωιάίφµε ]γἱριάα φµαε ποι απιρἰίμς τεσα- 

ἱε[οεδαπε, πίρτα ππϊπαϊε, Ῥατοε ἀογπαϊψίε, ἰπιεγαιμ οὐ-- 

αμιμῖε, ᾖτὶπίάα [μάανϊε, επίγεπια ἰυϊάα. Ὠὶε [επιο 

εἶτεα Ἱπεγίάίεπι οδί1ὲ. Ημίο [ρίγίεµς. αἆ [πει µσφιε 

οείιμὲ γεροσαπεῖ γαγμς εἳ πια). 11ει ἔΙΠΙΟΥε Υοξιιᾶο 

{πειωπιμῖες [μᾶογει ρεγρείµο ᾖ[τὶρίάϊν επαοετδαιίοπες ἀῑε-- 

δις ῥατίδις. 
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᾽Επὶ τούτου τοῦ «δοανου χατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ὁ 

µέλλων ἔσεσθαι Θάνατος ἦν φανερὸς Ίδη τῷ μεμνημένῳ 

τῶν καθόλου Θεωρημάτων. ἐν γὰρ τῇ πρώτη τῶν μερών 
ὀξέος πυρετοῦ γενοιιένου καὶ μετα τοῦτο ἑδρῶτος ἐπιφανέν- 
τος οὖκ ἔλυσε τὸν πυρετὸν, ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα χαλεπὴν 

Ἰνεγκεν. ἡᾗ δευτέρα πάλιν ἅπαντα παρωξυνεν, εἶθ (381) 
ἡ τρίτη µελάνων οὔρων ἔσχεν ἔκκρισιν. Ἡν μὲν οὖν καὶ τὸ 

κατὰ τὴν πρὠτην ἡμέραν γενόμενον εὐθέως µοχθηρόν. τὰ 
γὰρ κρίσιμα μὴ κρίνοντα, τὰ μὲν θανατώδεα, τα δὲ δύσκρι- 
τα, θαναιώδη μὲν, ἄν τι τῶν ἐπ αὐτοῖς θανατωδῶν }γένη- 

ται συμπτωμάτων ἢὴ σημείων, δύσκριτα δὲ, ἐὰν ἄνευ τού-- 

των διαµένη τα σημεῖα τῆς τῶν γυμῶν ἀπὲψίας. αλλ ἐπί 
3 -” 

γε τοῦ Φιλίσκου Θανατώδες ἐγένετο σηµεῖον, ἐπὶ, τῷ μὴ 
“. 

’ 

λύσαντι τὸν πυρετὸν ἱδρῶτι, κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν, τὸ 

µέλανα τῶν οὕρων, μετὼ τοῦ καὶ διψώδη γενέσθαι καὶ τὴν 
γλὠσσαν ἐπιξηρανθῆναυ καὶ δυσφορῆσαι ὃν ὅλης νυ- 

κτὺς, ἀγρυπνῆσαί τὸ καὶ παρακροῦσαι. καὶ τούτων οὕτως 

γἐνοµένων ἐν τῇ τετάρτη τῶν ἡμερῶν πάντα τὸ παροξυν- 

Ἠοο Ἱπ αερτοίο {ετίῖο ἀῑε ποτ εἶ Ίαπι Γαἴητα Ρετ- 

Γρίοπε ἀεπιαποϊαραίασ, απά απῖνοτ[α πα ΓΠεοΓΕ6ΠΙΒΙΠΠΑ πιθ-- 

πηϊηϊῖ, Ῥτίπιο Παπιπε ἆῑε Γερτῖ αοπίαε ομβάεπίϊ Γαάος 

οροτίας εΠ απ {εῬτεπι ποη [ο]νῖξ, Ίπιο εἳ ΠοςΙεΠΙ ΡεΓαΓ- 

ἁπαπι αἰαμί, Ῥοομπάαπς ἀῑες οιηηῖα Ῥγογίανα., Ἱπάο ἔετ- 

Όπς π]σταγυ πι ΠΓΙΠΑΤΗΠΙ εχογεἰίοηεπι Μαρυῖί, Τίαφιε αᾳποά 

Ῥεῖπιο ἀῑε αοοϊά1ί, οοπΙΙηιο ρῥτανηαι εχαῖί, ΊἈάπω ]141ςᾶ-- 

ἰογίᾶ πο ]αά]σαπίία ρατίῖπα Ἰεία]ια εσιβαπί, Ρρατῆπι 4ΠΗ- 

οἷ]ε ]αά[οῖαπα {αεῖαπί. Τιεία]α απ]άεπι { αἰᾳιοά οκ Ιε- 

Τα] Ρας νε] [Υπιρίιοπιαίῖρας νεὶ Πρηῖς Γαετι. Ὠιῃεῖ]ε γετο 

{αοἰεπίϊα ]αά]οίαπα, { αὔεααε Ἠ5 βρπα ογματίαἰἰ Ἠάπιογαα 

Ῥειπιαπεαη!ί, Αἱ επίπι ἵπ ΡΗ]εοο Ιεία]ε πραυπι εγαί αιοά 

ΏΟΠ [ο]μίαε ἰεγῆο ἀῑε α [αάοτε {ερ πτίηαε ηίσταο εἵ [1158 

αοοε[ετιπί εἰ πρια Ἱπαγιεγ]ῖ εἰ ἰοία ποοίε Ιπαμῖείης {16-- 

τς, υιρι]ανετί, ἀελτανετι. Ηϊ6 απἴεπι Ἱία {αοῖς αυβτίο 

ἀϊε ουποία Ρτογ]αία {α]ῇΠε αἲί, απἱπᾶδᾳµο τάτ[α5δ Ἠηἶρτας 
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Φἠναί φησι καὶ οὖρα πάλιν γενέσθαι µέλανα. µμέμνησο τοι- 
γαροῦν ὅτι τῆς τετάρτης ὁμοίως τῇ τρίτη χαλεπὼ συμπιώ- 

µατα καὶ σημεῖα ἐχούσης ἐν Οξεῖ νοσήµατι τὴν πρίσιν ἐχρῆν 

ἐσομένην προσδοκῷν διὼ ταχέων, εἰ μὲν ἐν ἀρτίαις παρω- 

Ἐύνετο, μᾶλλον ἐν ταῖς ἀρτίαις, εἰ ὃ ἐν ταῖς περιτταῖς, ἐν 

ἐκείναιο. ἔνθα ὃ ἡ κρίσις, ἐνταῦθα δηλονότι καὶ ὁ 9άνα- 

τος, ἐπί γε τῶν ὀλεθρίων νοσημάτων. καὶ τοίνυν ἀπέθα- 

φεν ἑκταῖος ὁ Φιλίσκος, διότι καὶ οἱ παροξυσμοὶ κατὰ τὰς ἀρτίας 

[1ου] ἦσαν αὐτῷ. τοῦτο γὰρ αὐτὸς ὁ Γπποκράτης ἐνεδείξατο 

κατὰ τὸ τέλος τῆς ὅλης ἐξηγήσεως γράψας ὡδί τούτῳ τὸ 
πηεῦμα διὰ τέλεος ὥσπερ ανακαλουμένῳ αραιὸν, µέγα, σπλὴν 
ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώµατι, ἱδρώτες ψυχροὶ διὼ τέλεος, 

οἳ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν. ἄλλος ὃ' ἄν τις ἄρῥωστος ἴσος 

ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς συμπτώµασὲ τὲ καὶ σημείοις οὐ κατὰ τὴν 

ἕκτην, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὀγδόην ἡμέραν ἀπέθανε τῆς τὸ δυνά-- 

µέως ἰσχυροτέρας οὔσης ἢ ὡς ἔτυχεν ὁ Φιλίσκος ἔχειν, τῶν 

τὲ συμπτωμάτων καὶ τῶν σημείων ἧττον ὀλεθρίων, ἐπὶ γὰρ 

τεάςἁ]ίας. Έαο Ιίαφιο αποιπ]πογῖδ ααοᾶ ταξί απατίας ἀῑεΒ 

1Π αοιίο ΠΙΟΤΡο 4ΗΠοίῖμα ἵαπα [γπαρίοιπαία πα [σπα ῬοΓαε- 

ας ἆο ἰἱεγίῖιμς Παριεγν ]αάϊσαίίοποπι Ῥγενί εχ[ρεοίατθ 

ορογίοί οἱ αιιοά [Π ρανίνις ἀῑσεθιαςδ αοοε[Ίοπες {πονιμί, πα 

Ρατίριςς { νογο Ἱπραγίρας, 1 11955 αρὶ απίοια ]αάϊσαί[ῖο, 

µῖο αἳ ΠΟΥ 1ΙΠ ΡετηΙοΙο[5 ΠΙονΡΙ. ἨἘΠΙπινετο [εχίο ἀῑς 

ππογίθια ορηί Ρ]ήδοας, απο 1ρί αοοε[ΠΊοπες Ῥατίρις ἆ16- 

Ῥις Γαϊ[ομί, Ἠοο οπῖπα 1ρ[ο ἀοε]ανανιί Πρροσγαίες, απ 

1 παγταϊοπῖ Άπο Πα [οπρΠί: πο Γρϊπίας αἆ Άπεπι 

πδαιιο νε]αέ τενοσαπ{ῖ χαγ5 οἱ ΙΠασΠΙ5, 6ι ΠΙΠΙΟΥΘ Το-- 

ἑαπάο Ππαπηαῖῖ, Γαάοχος ῥεγροίπο [αιάΙ, αεσεε[Ἱοπες ἀῑθ- 

Ρις Ῥατίρις, Ας Γοτίαί]ς αοσγοία5 Ππίρις [Υπιρίοπια- 

Έλις οἱ [σηῖ ΠΟΠ [οχίο, Γεὰ οείανο ἀῑε Ιπίθγη/[ζεε, αιιῖ 

{πι τοι [Ιου] ρα αααπι Ῥ]ή]1δοιις ε[Τει νρας ἔτι [γπι- 

Ρίοπιαίῖρας εἰ [Ποη]5 ππῖηας ρεγη]οϊοςδ. Οσο επίπα ἱετίτο 

ἀο οἱ απατίο πίστας αγίπα5 ο Κἰά1 [Το πιαἰἰσπϊίαιἶ5 ππονΏί 

πισπϊ(αζίποπι Ρρογ[ρίοιο ΙρύοὐἷάΙΙ, Θιάοτας ριαείογεα Εῖ- 
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τούτῳ κατά τε τὴν τρίτην ἡμερῶν καὶ τὴν τετάρτην οὖρα 
έλανα γενόμενα σαφώς ἐδήλωσε τὸ μέγεθος τῆς κακοηδείας 

τοῦ νοσήµατος, Ἱἱδρώτές τὲ ψυχροὶ γενόμενοι καὶ ἡ) τοῦ 
αἵματος [δὲ σταξις ἐν τῇ εἕ τῶν ἡμερῶν ἐπεκύρωσδ 

τὸν προσδοχώµενον ὄλεθρον σύντομον. ἔτι δὲ μᾶλλον ὅτο 

προσέγραψε τῇ στάξει τὸ ἄκρητον ὧδέ πως εἰπὼν, τῇ 
πέμπτη περὶ μέσον ἡμέρας μικρὸν ἐπέσταξεν απὸ ῥινῶν 
ἄκρητον. ὅταν μὲν οὖν ἤτου διαχώρησιν ἢ ἔμέτον ἄκρη- 

τον εἴποι, τὸ ἄμικτον λέγει, διαχωρούσης ἡ ἐμουμένης ᾖτου 

τῆς ἑανθῆς ἀμίκτου χολῆς ἢ τῆς µελαίνης τῆς ἑώδους" 

περὶ δὲ τῆς σιάξεως ἐὰν ἀκούσωμὲν ἄμικιον αἷμα τὸ ἑρυ- 

Φρὸν, αὕτη γὰρ ἴδιος αὐτοῦ χροιὰ, ψεῦδός τι νοήσομέν, 
οὐδέποτε γὰρ ἐρυθροῦ σταξις αἀπὺὸ ῥινῶν ὀλεθρίῳ νοσή- 
µατι πέφηνεν, αλλ αεὶ µέλανος' εἰκὺς οὖν ἐστὶν αὐτὸ δὲ 

τοῦτο τὸ μέλαν ἄκρητον εἰπεῖν, βουληθέντος αὐιοῦ τὸ πάνυ 
τοιοῦτον. ἐν μὲν δὴ τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶν ἐφαίνετο σαφώς 

ἤδη τὸ τοῦ νοσήµατος ὀλέθριον, οὐ μὴν ὁπότε τεθνήξεταν 

Φῆλον ἦν. ἐν δὲ τῇ τετάρτη τῶν ἡμερών τῶν μµελάνων 

οὕρων διαμεινάντων καὶ τῶν παροξυσμών ἐν ταῖς ἀρτίαις 

δίά1 οΡοτιῖ αἱ [αηραϊηῖς [Η]]α[ϊο αΠπίο ἀῑε, Ὀτενί ρεγπῖ- 

εἴεπι οχ[ρεοἰατῖ οοπβσιπανημῖ,  Έοφπε εἰΙΑΠΙΠΙΠΙ πιαρῖα 

ᾳποἆ ΠΠαίιοπΙ {ποβγιπι φορ γοχρῖς αἁ[οτ]ρ[ετΙε. ΟαΙπίο 

ἀἱαο εἶτσα πιεγίάῖοπι ράσο ο παπίρις Π{]]ανίξ, 1άᾳπε [ίη-- 

οετπη.  Όμαπ Ἱίαααε νεὶ ἀε]αοίίοπεπι γε] νοπηΙοπεΠι 

Βποοταπι ἀῑκενϊῖξ, ποι παϊκίαπι Ππ{ε]]]σΙε, ἀε]εοεία νε] ενο- 

η]ία ανα Ώποετα Ρε απἲ αἴτα νεὶ αεγασιποί[α. Ῥε ΠΙ]]α 

απίεσ, { Πποθγαπι [αησαίπεπι Ιπίο]]εχετίπιας τηργαπι, 15 

επῖπι ρτορτίμς 1ρ[ οαἷοι ε[ι, αἰἰηιά {α1{απι Ππἰε]Ησίππας, 

Ἠιρτὶ πάπια β]]]α ε πατίρας 1Π Ρεγπ]οῖο[ο ΠΟΡΟ ἨημΠ-- 

αἴιαπι αρρατιΠί, αἲ [οπιρεγ αἰτ. ΘΟποά ΙβΙίΗχ Ίου 1ρ[απα 

αἴταπα. Ππουναπι ἀῑσαί, νο]εῃπς φποά ἰαίε ε[β ἱπίε]]ίσετε 

Ῥτοβαβί]ε ϱ[ι,  Όπατο [εγίίο απἰάσπι ἀῑς ]απ ΠΟΤΡΙ Ρεί-- 

Ὠη]οῖες5 ρετ[ρίοιε νἰἀεραίαγ, ΠΟΠ ΤαπιεΠ ΟπβΠάο ε[εί πιο-- 

τ]ίπτας οοπ[ἰαραί. Οπατίο γετο ἀῑε 4 υγίπαο Ἠῖρταε 

Ῥειπιαπεγεπίέ, Πεγοπίᾳαθ ἀῑερις ρατίριο ἁοοε[ίοπεδ, βᾳμθ 

σΑΙΕΝΌΡΘ τοι ἉγΙΙ. Β 
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γιγνοµένων, εἰ μὲν τῇ ἡλικίᾳ καὶ τῇ ῥώμῃ τῶν δυνάμεων 
ἀντεῖχεν, εἰκὸς ἦν ἄχοι τῆς ὀγδόης ἐξαρκέσαι τὸν ἄθῥωστον" 

εἰ δὲ μὴ, κατὸ τὴν πέµπτην τεθνήξεσθαι,. τῆς πέμπτης 

ὁ) ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις αἵμαιός τε στάξυν ἀκράτου ἐχού-- 
σης καὶ δηλονότε τοὺς ψυχροὺς ἑδρώτας, οὓς διὼ παντος 
τοῦ νοσήµατος ἔφη γενέσθαι, προσεδύκησεν ἄν τις εὐλόγως 
μὴ δυνηθήσεσθαι τὸν κατὰ τὴν ἕπτην ἡμέραν ἐσόμενον πα-- 

ροξυσμὸν ὑπομεῖναι τὸν κάμνοντα. ταῦτά τὲ οὖν ἀκύλουθα 
Φαίνεται τοῖς καθόλου περὶ κρισίµων ἡμερῶν καὶ οὔρων καὶ 

ἱδρώτων εἰρημένοις, ἐπί τὲ τῶν κρισίµων συγγρομμάτων 

καὶ πρὺς αὐτοῖς τῶν περὶ δυσπνοίας τὲ καὶ παραφροσύνης. 

εἰρηκως γὰρ ἐν προγνωστικῷ , πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἐὸν 

πόνον σηµαίνει ἢ φλεγμονὴν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν χω-- 
ρίοις, μέγα δὲ ἀναπνεύμενον καὶ δια πολλοῦ χρόνου παρα- 
φροσύνην δηλοῖ" εἴτα νῦν ὅτι μὲν παρεφοόνησεν ὁ Φι- 

λίσκος εἰρηκῶς, οὐδὲν δ ἐν ὅλη τῇ διηγήσει περὶ δυσπνοίας 

γεγραφως, ἑὐκύτως ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου προσέθηκεν, 
τούτῳ τὸ πγεῦμα διὼ τέλεος ὥσπερ ἀνακαλουμένου, ἀραιὸν, 

ἔππα αθἰαίο ἴππα νΙτΙαπι τοροτα αερτοίᾳς οΡ/[ΗΠ[Πεί, αἆ οοία- 
νυνα πδαας οῑεπι ἐρ[απι [αΠοοίαταπα ραχ οταῖ; {Π πο, [οχίο 

ἀϊε Ππίεγμγπα. Όση ππίεπ Ρτορίεγ οοπηππεπηογαΐα 

αμϊπίας ἆῑε πηενὶ [αησπϊπῖς [π]]απα αρετεῖ ἴππι {τὶσιάος 

{αἆουθς Ρεν. {οἴππα ΠΙΟΤΡΗΙΗ ενεμ][Γε ργοί]1ε, Ίπτε αι]άθιι 

εχ[ρεοία[ἤεί αερτοἰΙπῃ ΠΟΠ Ῥο[ε αοοο[οπειπ Γ[εχίο ἀῑε {π-- 

ἔπταπα Ῥτοίενγε, Ἠπεο Ιρίίαν νιάευίας 1115 εοπίςφιεπίῖα 

ᾳπαε απϊνεγ[αμίεν ἆς ]αάϊοαίογης ἀἴεριας, αγὶπϊς αἱ [αάο- 

τρις Ῥτοπιποϊαία Γαπὶ ἴππι 1π Ἠῃγὶς ἆθ. Ἰπα]σαίοτῖϊ ἀῑο- 

Ῥα5 ἴαππι 1π Ἠρτῖ ἆε Γρίταπα1 ἀηπου]ίαίο εἰ ἀε]ϊγιο. Όαππα 

επῖπα Ἰη Ῥτορποβϊσο ἀῑχοτιε: [ρίγα απίεπι {Γε(ΙεΠ5 

απϊάειπ ἀοΐογεπι απ ρατίῖ αἱοπ]ας [αργα Γερίαππι {γαῃς-- 

νενγ[απι Ππῃαπηπιαίίοπεπι βρπ]βοαί, πιασπας νεγο οἳ Ίοηρο 

1π[ρῖγαίας ΤΕΠΙΡΟΥΘ ἀελγίαπι ο[Ώιεπά1ε. Ὠεϊπάε πππο ϱ πάπα 

εἰ ΡΗΙ]Ικοιπα ἀθ]ίτα[ο α[ϊγππανεν]ξ, πῖμ]]ααε ἐοία 1π παχ- 

ταίϊοπε ἆε [ρίταπαϊ ἀπβοα]ίαίο επαποϊανοετίες Ίωτο ορίῖπιο 

απ. ογαἰΙοπῖθ Ἀπαο αἀάάΙξ, Ἠαῖο [ρίγα αἆ Ππεπι πδηιιθ 
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μέγα. πρόδηλον ὁ) ὅτι ταυτόν ἐστιν ἀραιόν τὲ φάναι καὶ 

διὼ πολλοῦ Ἰρόνουἡ τὸ ὁ ὥσπερ ἀνακαλουμένῳ οἷον ἄνα- 

μιμνησκομένῳ σημαίνει.  δέδέικταυ γαρ ἐν τοῖς περὶ δυσ- 

πνοίας ἁἀραιὸν καὶ μέγα γίνεσθαι τὸ πνεῦμα διὰ τὴν βλά- 
βην τῆς διανοίας, ὥσπερ ἐπιλανθανομένου τῶν ἐνεργιῶν τοῦ 
κάµνοντος, ὡς μήθ ὅτε καταπαῦσαι προσῆκεν αὐταῖς ἐπί- 

στασθαι μήθ ὅτε ἄρξασθαι. 
- 

ϱρ’ 

[10ο] «Σιληνὸς ὧκει ἐπὶ τοῦ ἹΠ[λαταμῶνος πλησίον τῶν 
Σὐαλκίδεος, ἐκ κόπων καὶ πότων καὶ γυµνασίων ἀκαίρων 

πῦρ έλαβεν. «ρξατο δὲ πονέειν καὶ ὀσφὺν καὶ κεφαλὴν 
’ , .. ε. / 

εἶχε βάρος καὶ τραχήλου ἦν Σύντασις. ἀπὸ δὲ ποιλίης 
- η ’ ” ” , 9 

τῇ πρωτῃ χολωδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα, πολλα 
-- τὸ ’ , « / », 

διηλθεν, ούρα µέλανα, µέλαιναν υποστασιν ἔχοντα, διψώ-- 
-” 3 .«. Δ 3 Γ 3 ’ Π 

δης γλὠσσα ἐπίξηρος, νυκτος οὐδὲν ἐκοιμηθη. δεύτερη 
δε. 3 / / 3, 

πυρειὸς ὀξυὺς, διαχωρήµατα πλείω, λεπεὐτερα, ἔπαφρα, 

ψε]αί τενοσαπ![ῖ τατι8 εἰ ΊπασΠῦδ, Όοπβαίϊ απίοεπι Ιάεπι 

εί[ε ἀϊοετε εἰ ταταπι εἰ ροι πιπ]ίαπι ἴεπιραδ; ογαξίο νε] 

τενοσαπ{ϊ «απεπιαάπιοάυπα τεοογάαπΙ [Πσηϊβσαί,  ἹΝαπι 1π 

Ἡή9 ΠΗυγῖς ἆ9 {ριταπά1 ἀῑ[ιοι]ίαίο ἀεπιοπβγαίαπα ε[ ταγαπα 

οἱ ππαρααπαι Πετὶ [ριτίαπα οἳἨ πιεη[ῖς Ιαεἴοπεπι, ἵαπαιαπι 

{απείιοπες αέρταπα Ἰαίεαπί, αξ πε[οϊαϊί πεηιε ϱβΠάο ϱ35 

οοἱίρετε, πει αααπἆο 1Ποἱοατε οροσίεαῦ. 

Π. 

δίίεπµπα, ομῖ αρμά Εἰαίαπιοπεπι ρτορε Ευαϊεϊαὶς αρᾶες 

παδίεαδαε, εν ἰα[[ειαἰπίδως, «οπιροϊαιϊοπίδμς εἰ επεγεῖ-- 

ἑατιοπῖδις ἰπιεπιρε[ἰνὶς /εὐχὶς ρτελμεπάι. Οοερίε αιείετα 

ἰωπιδίς Ἰαῤογαγε, εαρῖεῖς βταρίιαίεπι εμέ, [μίίφιμε οεγρὶ- 

οἷς ἀῑ[τειείο. «Ῥγίπιο ἀἰε αὖὐ αἰυο δἰίο[α, [ποεγαι [ρι- 

πιο[α, αδὐιπᾶε οοἰογαία παµίτα ρτοαἱεγιπὲς μµγίπας πίρταε 

πίβκ γα οοπεἰπεπίες [εάϊπιεπέμπας [ἱθμπιάμς [ωίε, [ἱπρμα 

ἐπ[μρεΥ ατγἱιᾶα; ποοίε πὶμιἰ αοτιπιυϊὸ. Φεεμπᾶο Τεῦτὶς 

αομία, ἀε]εειίοπες ρἰωγες, {επιίΟΓΕΣ, Γρωππο[αε; μγίπαθ 

ε.. 
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υὖρα µέλανα, νύκτα δυσφόρως, μικρῷ παρέκρουσε. τρίτη 
πάντα παρωξύνθη, ὑποχονδρίου ξύντασις ἐξ ἀμφοτέρων 

παραμήκης, πρὸς ὀμφαλὸν ὑπολάπαρος, διαχωρήµατα 

λεπτὼ, ὑπομέλανα, οὖρα θολερὰ, µέλανα, νυμτὸς οὐδὲν 

ἐκοιμή δη, λόγοι πολλοὶ, γέλως, ᾧδὴ, κατέχειν οὐκ ἠδύνατου 

τετάρτη διὰ τῶν αὐτῶν. ' πέμπτη διαχωρήµατα ἄκρηταν 

γολώδεα, λεῖα, λίαν λιπαρὼ, οὖρα λεπτὰ, διαφανέα, μικρὼν 

κατένόει, ἕκτη περὶ κεφαλὴν μικρὰ ἐφίδρωσεν, ἄκρεα 
ψυχρὼ, πελιδνὰ, πολὺς βληστρισμὸς, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν 
διῆλδεν, οὖρα ἐπέστη, πυρετὸς ὀξὺς,  ἑβδόμη ἄφωνος, 

ἄκρεα οὐκέτι ἀὠνεθερμαίνετο, οὕρησεν οὐδέν. ὀγδόῃ 
ἵδρωσὲ διόλου ψυχρὸν, ἐξανθήματα μεθ. ἱδρώτος έρυ- 

Φρώ, στρογ/ύλα, σμικρῶ, οἷον ἴονθοι παρέµενο», οἵκ ἄφί- 

σταντο. ἀπὸ δὲ κοιλίας ερεθισμῷ σμιχρῷ, Κύπρανα 
λεπτὼ, οἷα ἄπεπτα. πολλὼ διῄει μετὼ πόνου, οὔρει µετ 

ὀδύνης ὃδακνώδεα, ἄπρέα σμικρὰ ἀνεθερμαίνετο. ὕπνου 

Ἠηῖογας» που ἱπημίες εἰ βγαυϊς, αἰίφμαπεμ]μπα ἀε[ιγανῖε, 

Τεγιίο οπιπία επασεγδαία [ωμὲ, Ἠγροελοπάγί εοπεεπεῖο 

μἴγίπΦμε αἆ υπαδἰ[ίομτη ργοιπί[]α, [μῤηποϊς, ἀε]εοιίοπει 

Γεημες, πιρτίσαπίες, µτίπαε ἰμγθίάαε, πίβταε, πο ἴπ[ο- 

ππηῖς υργδα Ἱπι]ίαν τί{µς, εαπῖς, ϱΟΠΙΕΙΠΕΤΕ /ε ποπ 

Ροιμί, Όματιο εαειῃ υεχαδαπι. (μίπὶο ἀε]εεείοπες 

ποεγαε» διίο[αςε, ἴαενες, αἀπιοάμπα μίπβιεςς µγίπαε ἴε- 

πμεδν γεἰἰμείάαε, ἨῬαμσασι Ἰπεπίε οοπ[ίαδαι,  δέΧΙΟ 

εἶγοα εαρμὲ αἰϊφιαπιιίωπα [ιάανῖε, εείγεπια εοτροτὶς [τὶ- 

ρίάα, Πψιάα, ]αείαῖο φεΠΕΠΙΕΠΕ αὖ αἶυο πι ρτοαᾶίϊε ς- 

μιας [ωρρτε[]ας [ωπε, γεῦτίς αοµία. δερείπιο υοεε ἆε- 

/εοιμς ε[, εοπροτίς [ωπππια ποπ αππρ]ίμς Τεεαἰμεγιπες 

πι ππϊπα,  Όείανο [ηρίάως μετ µπίψετ[μπα εοτρις 

πιαπανϊι [μάογς επαπέ]επιαία ΟΠΠ [ιάογε γιῤγα, το 

εωιάα, ῥατυα, νατὶς οοπ[ιπα]ία ῥεγππαπεδαπὲ, πο αδε- 

οεάεῦαπι; αὖ αἶνο αμίεπῃ ρατυὶς γγαππεπεῖς εοποἰαία. 

/εγοογα τεπμία, αμα]ία ἵπεοσια εορίο[α ομπα ἀοίογε ρτο- 

ἀἰδαπί, µτίιας «μπι ἀοίογε πιογάασες γεάάεδαι; επἰγεπια 

Ῥαιμίμίωπι τεοαἰε[εεδαπε; [οπαπί επἰρμῖ, εοπιαξοῇε, οὐπιμεμίε, 
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λεπτοὶ, κωµατώ- (395) δεες, ἄφωνος, οὖρα λεπτα, δια-' 

«φανέα. ἐνώτῃ διὰ τῶν αὐτῶν, δεκώτη πατὰ οὐκ ἐδέχετο, 

πωματώδης, οἱ ὃ) ὕπνοι. λεπτοὶ, ἀπὸ δὲ κοιλίης ὅμοια, 

οὔρησεν ἀθρόον ὑπόπαχυ κείµένον, ὑπόστασις κριμνώδης 

λευκή, ἄπρεα πάλιν ψυχρά. ἑνδεκατη απέθανεν. ἐξ 

ἀρχῆς τουτέῳ καὶ διὰ τέλεος πνεῦμα μέγα, ἀραιὸν, ὑπο- 
χονδρίου παλμὺς συγεχὶς, ἡλιπίη ὡς περὶ ἔτὲέα είκοσι. 

᾽Επὶ τούτου πρὀοσέθηκε τὴν ἡλικίαν μὴ προσθεῖς ἐπὶ 

τοῦ πρωτου. ῥἐκεῖνος μὲν γὼρ εὐλόγως ἑκταιος απέθανεν ἓν 
ὀξεῖ νοσήµατι κατὼ τὸ συνεχὲς, ὀλέθρια ἔχων απὸ τῆς ἆρ- 

χῆς τά τε σημεῖα καὶ τὰ συμπτώματα. οὗτος δὲ παραπλη- 

σίως ἐκείνῳ διακείµένος απ ἀρχῆς, ὕμως εἰς τὴν ια ἡμέ- 

ραν προήλθε διὼ ῥώμηῆν δυνώµεως, ἣν εἰκὸς, μὲν ἦν καὶ 

ἄλλως ὑπαρχειν αὐτῷ, [105] καὶ διὰ τοῦ προσύθεῖναι δὲ 

τὴν ἡλικίαν ἐνεδείξατο, μὴ προσθεὶς ἐπὶ τοῦ Φιλίσκου, εξ 

αὐτοῦ τοῦ μὴ προσθεῖναυ δηλώσας ὅτε πλειόνων ἐτῶν ἦν, 

πΓΙπας ἔεμμες, Ρεἰἰμείάαε, Ίοπο Ργογε εαάενι. Ι)εοῖπιο 

Ροέμπα πο α[]ωπιεῦαξ, [ορογε ἀειίπεδαιιήν [οπιπὶ ἔεπμες, 

οὐ αἶνο [πιία ργοάδαπε, παιαῖέ ορ εγεῖπα [μὸ ογα[]ώτα 

ἄεροβιμπις [εάίπιεπεμπι Γατίπας εγα[[τογί [πιίαε αἰδιῃ Ρ 2 |) ἡ 

{ωπηπια εοτρογίς εγω γηὶβιάα. [πάεείπιο πποτίεπι ορ-- 

ψειϊε. ἩἨμίο α γΓιπεὶμίο αἆ επΙΓεπιήα Ἠδφιε [ρε 

πιαβπιδ Ταγμς, εομίπεπς {ιροεμοπάγιϊ ρα[ριιαιίο. «4ε- 

ἔας εταῖ εἰγοῖίιετ αππος ϱἱσίηΗῖς 

Ἰπ Ίιοο αείαίεπι αἀάίάΙί, απαπι ἵπ ΡΤΙΠΙΟ 8ε5ΤΟ ΠΟΠ 

βά]εσεταί. Ί]ε Παιϊάεπι ἀεριία ταϊῖοπε Γεκίο ἆῑε ποτ 

οεοπβιΐ, Ῥεγη]οῖ]ο[α οοΠΙΙπεΗΤες 1Π αοπίο πΙΟΙΥΡΟ, α Ρτίῃ-- 

οἱρίο {μπι βρπα η [υπαρίοπιαΐία σοη{εφαίηθ. Ἠίο αιιεπα 

1111 εοπβπι [εν αἲ Πο αΠεοίμς, αἴίβπιειῃ αἆ ππάεςί- 

πηππι ὀ1επα Ργοστεί[[ης εἴι ρτορίος ντα χοβατ, ᾳποά 

Ἠωΐο ἵπε[ε Ραν εταί ἰμπι αίας πα (ποά Ρετ αείαἰῖν αἆ- 

4ἱΠοπεπι ἀεο]αταν]ί, ϱα πο ἵπ Ρ]Ηἱ1δοο αἀ]εοία; εκ αυα 

ποη ἀά]εοία ο[ιεμά1ι αιιοά Ρ]ηίρις απ ε[Γεί, ία αἱ νἰ- 
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ὡσιε τὴν μὲν δύναμιν μὴ ἰσχυρὰν εἶναι. ἕτερος ὃ ἂν ἄθ- 
ῥωστος ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀπ ἀρχῆς σηµείοις τε καὶ συμπιώ- 

µασιν, εἰ μὴ σχυρώς ἦν τὴν δύναμιν, ἑβδομαῖος ἀπέῦανὲ, 
μαὶ οὕτως γε πλησίον ἦκε τοῦ Θανάτου κατ ἐκείνην τὴν 

ἡμέραν καὶ ἔγραψεν ἐπ᾽ αὐτοῦ. ἑβδόμη ἄφωνος, ἄκρεα οὐκ- 

ἕτ ἀνεθερμαίνετο, οὔρησεν οὐδέν. εὔδηλον οὖν ἐκ τούτων 

ὅτε πλησίον ἀφίκειο Θανάτου. τῆς δυνάμεως ὃ ἐσχυρᾶς 

οὔσης ἴσχυσεν ἐξαρκέσαι πρὸς τὴν ἐφεξῆς ἡμέραν κρίσιµον 

οὖσαν ἐνδεκάτην, ἐπεί τοι κατὰ τὴν τρίτην ἢ τετάρτην 

ἡμέραν ἐν κακίστοι αὐτοῦ γενομένου σηµείοι, τε καὶ 

συμπτώµασιν, ἐπὶ τῆς ἑβδύμης ἐχρῆν ἀποθανεῖν, ὄντων 

γὲ τῶν ποροξυσμών ἐν ταῖς περιτταῖς μᾶλλον, ὅπερ ἐδήλωσεν 

εἰπὼν, τρίτη παρωξύνθη πάντα, καὶ μετὼ ταῦτα πάλιν τὲ- 

τάρτη διὼ τῶν αὐτῶν. δυνηθεὶς οὖν ὑπερβῆναι, ὥς ἔφην, 

τὴν ὅ' ἡμέραν διὼ ῥώμην δυνάµεως, ἐπὶ τῆς ὀγδόης ἡμέ- 

θας ἐδανθήματα μεθ ἱδρῶτος ἔσχεν ἐρυθρὰ, στρογγύλα, 
σµικρα, τῆς φύσεως αὐτοῦ διαμαχομένης ἐπὶ τῷ νοσήµατο 

ΥΕ ΡαΓΙΙΠΙ 1Ιπ ϐϱ0 να[εγοπῖ,  Φοσαπᾶας 86σογ ᾖΙδάεπι αἳ 

ΙΠΙΠο ἴαπι βσηῖς ἔμπι [Ψπιρίοπιαιίδας, πΙΠ ναµάϊς νἰτρας 

Τι [εε, Γερίίπιο Ἱπτεγ][Τει ἀῑε, [σα [απο 1ο ἀῑο Ρτορθ 

οΡΗΕ, ἆε εοᾳιε [οηρβί: [ερίῖπιο ἀῑε ομπαια ές, εκίγεπια 

ΠΟΠ απρ]ας γεσα]ο[οεραπέν ἨΙ] παηπχκλῖς Ἐκ 5 Πἴαφαθ 

οοπ/[ίαΙί επ αἆ ππογίεια Ρτορο ἀενοπί[αε, Γεὰ ααπι Υίγες 

ε[ζοπί να]]άααε, αἆ [εηεπίεπι ]αά[οαίογίαπι ἀῑθια απάθεί- 

ππαπι [α[ῇσετο ροἰπῖίς ααοπῖαπη επ απ ἴεγίῖο ααἲ απατίο 

ἀἱε ἵπ ρε[]ιπαῖς {ιεγαί ἴαπι βσαῖς ἴππι [πιρίοπιαςδ, {6- 

ΡίΙπιο ἀῑα πποτΙ οροτίεραί, «παπι αοοε[ῄοπες ἀῑερις Ίπι-- 

Ρατίρις πιαρὶῖς Πογεπίε, αιιοά Πῖς νενρῖς ἀεο]ατανῖί: ἴεγίϊῖο 

εχαοειραία Πιπῖ οπιπία: αίᾳαε αἳ 5 ταγ[ας: απατίο ἀἷε 

εαάείῃ γεχαβαπί, ΘΟσαπι Πδιίατ Γερήππσπα ἀῑοιι Ργαεἰεχῖτε, 

υἱ ἀῑκί, οὗ νΙτίαπ τοραγ Ρροἰπεχ]{, οοίανο ἀῑε ραβι]ας 

οὖπι Γαάοτο Παδαξ ταρεπίας, τοϊαπάαδ, Ῥαχνας, παίατα 

1ρία ΟΠΠ ΙΠΟΥΡΟ ῥραρπαπίε, αἴηιε αἆ οπἶπι ΡΥαΝΟΡΙΗΠΙ Ίνα 

ΠΊοταπΙ [αρετῃααίεπι Ῥτορε]]εηίε, οἩ Ἰάᾳπε ποπο ἀῑθ 

Ἱαυά οΡΗ!ῖ, [εὰ υπἀεοίπιο. Όιοά { οοίανο ἀῑε πΙμΙ] {ἴαιε 
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καὶ πρὸς τὸ δέρµα τὴν λώμά τῶν μοχθηρῶν ος 

ὠθούσης καὶ διὼ τοῦτό γὲ οὐκ ἐπὶ της ἐνάτης μέρας απέ- 
Ώανεν, αλλ ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης. ὡς εἴ γε κατὰ τὴν ὀγδόην 

μηδὲν ἐγεγόνει τοιοῦτον, ἀκόλουθον ἢν ἀποθανεῖν αὐτὸν 
ἐπὶ τῆς ἔνάτης, ἡγεγονυίας γὲ τῆς ἑβδόμης οἵαν εἶπεν. 
ἐπεὶ δὲ καὶ παρεφρόνησεν οὗτος ὁ ἄθῥωστος ἐν τῇ νύσῳ, 
διὼ τοῦτο προσέθηκεν ἐπὲ τελευτῇ τῆς διηγήσεως, πνεῦ- 
µα σχεῖν αὐτὸν αραιὸν καὶ μέγα ὃι ὕλου τοῦ νοσήµατος. 

ἀλλὼ καὶ ὑποχονδρίου παλμὸν συνεχῆ γεγονέναυ φησὶν αὐτῷ. 
Φόρυβον δὲ καὶ τοῦτο τἢ παραφροσύνην ἐλέγετο δηλοῦν ἐν 
προγνωστικῷ. ᾖἔθικεν ἐν τῷ διαφράγµατι φλεγμονὴ }εγονέ- 

ναι τις τῷ ἀνθρώπῳς, ὃν ἣν κατὰ τῆς τρίτης ἡμέρας διή- 

γησιν ἔγραψε, ὑποχονδρίου ξύντασις ἐξ ἀμφοτέρων παρα- 
(µήκης πρὸς ὀμφαλὸν, ὑπολάπαρος. τὸ γὰρ ὑπολάπαρος 

ὑπόκενός ἐστι, τουτέστιν ὄγκου χωρὶς, ὥς γίνεται τῶν καῦ᾽ 

ὑποχόνδρια µορίων φλἐγμαινύντων. ὅταν μέντοι τῇ Φλεγμο- 
νῇ τοῦ διαφράγµατος κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνέλκηται τὸ ὑπο- 

χόνδριον, συντείνεται χωρὶς ὄγκου. καὶ κατ ἀρχήν γὲ τῆς 

εοπΏ]ρ]Πεί, οοπ/[ε(πεΠ5 οτγαί 1ρίΗπι Ποπο ἀῑε Ιπιετη[ς, 

απαπα Γερίῖπιας φπια]επι Ῥτοπιποϊανιϊί {μπεί  Οσία νετο 

18 αεστοἰιΦ εἰἶαπα 1Π ΠΠΟΥΡΟ ἀε]τανίί, Ρτορίετεα ἵπ ΠΗΙΠο- 

τίαε Άπο αἀ)εοι: ἀαρίαπι [ρπηάπι πωασηαπι εἲ ταταπι α 

ΡεϊποΙρίο αἆ εκΙτΕεΠΊΙΠΠΙ Ἡδηπε Παρι][ας Ίπιο εἳ οοΠΙΙπεη-- 

ἴετ Ἠγρουβοπάτϊ ρα)ριίαίίοπεπι 1 {πε Ρτοβίείσ; αποά 

ἵπ Ῥτορποβίςο νε] {πγραίοπεπι νε] ἀεἰτίαπι Πσηαβσαγε ἆἷ- 

οεραίωτ. γΥι[α ε[ί ααἰεπι Ποπιῖπϊ Γα1ε απαεάαπι 1π Γερίο 

ἱταηδνετίο Ῥρμ]ερπιοπε, ΟΡ 4παΙη [εγίο ἀῑε εκρ]ἱοαΙοΠΟΠΙ 

Γοτῖρί: Ιγρουςµοπάγή οοπἰεπίΙο πἰτίπαε αἆ υπαβΙ]{ο Πα 

Ρτοπ[α [αρππο]]], Θαβπιο]]]5 απἴεπι [αΏναοια 4ο {παπῖ5 

ε{ι, Ίιοο ε[ϊ οἵίτα {ππιοχοπι, ϱπῖ ρατίρας Ιγρου]µοπάγίο- 

ταπα ἸπΠαπιπιαῖ Ῥγουτεαίατ. ΟΠΠ Υετο εκ [ερΗ ἵταις- 

νετ ΡΗ]ερπιοπε οὗ εοπϊπμ]αίεπι τεἰταµαίατ, α,σηιιθ -- 

πποχε οοπἰθπάαχ. Δί(πο ]απ 1 {ος θΠαΥΤ8ΙΙΟΗ]5 εΧοί- 

ἀϊο εἀϊκτί ἀρίαπι Παρί Ἰαβοτατε, οαρίς στανιαίεια οἱ 

οἑιν]οῖδ οομἰεµίίοµθεµα Ἰαβοτε, Ὕπαο οἳ Τρία Ργοστείοπίε 
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ὕλης διηγήσεως ἔφη πονεῖν αὐτὸν ὀσφὺν καὶ κεφαλῆς ἔχειν 

βάρος καὶ τραχήλου σύντασιν, ἅπερ καὶ αὐτὸ πρὸς τὸ χεῖ-- 
ϱον ὄντος τοῦ νοσήματος παρακρουστικὰ σηµεῖα γίνεται καὶ 
Σί ΥΣ µετ αἀγρυπνίας ἄνευ βάρους ἐγεγόνει ταῦτα, φθενιτι- 

κὸς ἂν ἀπειελέσθη. µνυνὶ δὲ τὸ βάρος τῆς κεφαλῆς πλῆ- 

ῴος ἐνδεικνύμενον ἐν αὐτῇ περιέχεσθαι χυιῶν, οὐ πάνυ τι 

Φερών ᾖ χολωδών ἢ πάντως ἄγρυπνος ἂν ἦν, ἐδήλωσε κω-- 

µατώδη ενέσθαι τὸν πάµνοντα. Λλεχδήσεται ὃ ἐπὶ πλέον 

περὶ τῶν τοιούτων ὁιαθέσεων, ἐν αἷς ἅμα κωματώδεις εἰσὶ 

καὶ παραφοονοῦσιν, ὅταν ἐξηγησώμεθα τὴν πρώτην ῥῆσεν 

τοῦ προρῥητικοῦ. προσθεῖναι δὲ χρὴ τῷ παρόντι λόγῳ καὶ 

ταῦτα, αὦς ἐσεὶ βέλτιον ἅπερ εἴρηται καὶ δι ἄλλων ἡμῖν 

πολλάκις ὅτι τῶν ἐπὶ προφανέσιν αἰτίαις αρξαμένων πυρέτ- 

τειν, εἰ μηδεμίαν τῶν κατὰ τὸ σώμα περιέχοιτο παρα- 

σκευἠν νοσήµατος, ἐφήμερος ὁ πυρετὸς γίνεται. καίτοι γ5 
τῷ Σιληνῷ πάντως ἂν ἐγεγόνει τοιοῦτον ἐκ Κόπων καὶ πότων καὶ 

Ζυμνασίων ἀκαίρων πυρέξαντι μὴ προὐπαρχούσης ἐν τῷ σώματυ 

τῆς νοσώδους παρασκευῆς, ἣν διαγνώσῃ τοῖς γιγνομένοις εὐθέως. 

περὶ τὴν πρὠτην καὶ δευτέραν ἡμέραν συμπτώμασί τε καὶ σηµεί-- 

αἆ ἀοίστίιςδ πΠιοτρο ἀε]ϊγϊ σπα Γαπῖς αιιαε εἰ οπι γ]σί]]ς 

εἰ [πο οαρ]ῖς ρτγαν]ϊαϊο Πογεπί, ῥρΗγεπίοις εναἀεγεῖ, 

Ίναπο γετο οαρῖ[ῖ οναν]ίας ἸάΠΙΟτΙΙὰ πο αἀπιοάσπα σα]ῖ-- 

ἀοταπι ααἲ ΡΙ]ο[ογαπι οορίαπα, παπι Ῥ]απα Ἱη[οπιπῖς ε[εί, 

οοπ[ϊπετὶ 1π εο ο[ιοπάσπε, οοπιαζοΓιιπα αεσταπι {Πε ἀεο]α- 

παν]. Ὑογαπι ἆθ Ἰῖς αΠεοίριιδ, απ απἶριας βπια] 6ἱ οοπια-- 

οί [απί εἰ ἀεβρίιαπί, ]αΐς ἀῑσείαα, «ΙΙΙ ΡΕΙΠΙΑΠΙ ΡΓΟΓ- 

γ]οι]οὶ. ογαἰΙοπεπι οχρ]ισαθίπα5δ.  Αἀ]εοΙΠε νετο οἰῖαιπα 

Ῥγαε[οπί οτγαιοπί Ίαεο οροτίεϊ, αιιοά πε] ΠΕ, απαθ 

ποῬῖς εἰ αΏρί ἀῑοία Γαπέ, αρί απἱδ εκ οµιῇς ππαπΙ{εβίς 

Γευτιοϊίαγε οοοροεῖῖ, Π πι]]ο πιοὰο οογρας αἆ πιογβαπι 

ραναίαπα Παεγτΐ, ευ ἀἴαγία {εῦτε «ογπῖρΙ. Αἲ οετἰο δ-- 

Ίεμο ἰαὶο ρτοτ[ας εοπΗσ][Πεί οκ Ἰα[ιιμάϊπῖρας, Ροϊαοπῖ- 

δις εἰ εχετοιίαιΙοπῖρις Ππιεπιρε[{ν]ς Γ{οῬτιοιίαπΙᾶς ΠΙ[ι οος-- 

Ροχῖ αἆ πιογριπῃ ἁοοε[ιμ[εί αρραταίαδ, Ύ μπι οΡοσῖφ 

ΡΥΙπιο. Παἰϊπαι απῖ Γεοππάο ἀῑε (απ [Ὑπιρίοπιαβας ἴααι 

Ερηῖς ἀἰριονεσί, [ίαφας ρείπηια, ἠπηα]ξ, ου) Ισ] ΡΥ6- 
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οις πρῶτον μὲν οὖν, ἔφη, πῦρ ἔλαβεν, οὕτως ὃ ὀνομάδειν εἰωθὼς 
τὸν πυρετὸν, ὅταν ᾖ σφοὀρύτατος. ει ἐφεξῆς, απὸ δὲ κοιλίης τῇ 

πρώτη [109] χολώδεα, ἄκρητα, ἔπαφρα, κατακορέα, πολλὰ 
ῥιῆλθε τούτω. εἷτ ἐφεξης' οὖρα µέλανα, µέλαιναν ὑπόστα- 
σιν ἔχοντα" καὶ πάλιν ἐφεξῆς' διψώδης γλὠσσα, ἐπίξηροςι 

νυκτὺς οὐδὲν ἐκοιμήθη, πλῆθδος οὐ σμικρὸν ὀλεθρίων τὰ 

συμπτωμάτων καὶ σημείων ἐγένετο τῷ «Σιληνῷ κατὼ τὴν 

πρώτην εὐθὲς ἡμέραν, ὡς νοῆσαί τινα δύνασθαι σαφώς, 

τοὺς κόπους καὶ πύὐτους καὶ γυμνάσια, προφάσεις γεγονέναι 

τοῦ νοσήµατος., κυριώτατα γὰρ ἄν τις φαίη προφάσεις, τὰ 

φανερὼ τῶν αἰτίων. ὅταν δέ τινα καὶ ἄλλα μέλλοντα νο-- 

σεῖν ἄνθρωπον ἐξελέγξη προσγενόµένα, χθόνῳ μέντοι πλείονι 

προηγησάµενα, κυρίως ἄν τι 7ένοιτο τηνικαῦτα, δυνατὺν 

εἶναι καὶ τὸν Σιληνὸν τοῦτον ἐν χρύνῳ πολλῷ διητηθέντα 
τὸν τρόπον τὸν εἰθημένο», ἐξ αὐτοῦ αὐτῷ ἐσκευάσθαι τὸ 

νόσημα. ἡἑὼν μὲν γὰρ πονῇῃ τις, πολλὰ ταλαιπωρούμενος 
ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἄχρι κόπου, πίνῃ δὲ δαψιλῶς καὶ ἀκαί- 

Ἰεπά]ί. Τϊα γετο {εῬγεια ποππίπατα οοπ[αονῖέ, αππι νε- 

Ἠεπιεπ [πια {πε Ὠεϊπάᾳ νετο ΏΤΙΠΙΟ ἀῑε αἨ αἰνο Εἷ- 

Ἰο[α, Πποετα, {[ραπιοία, αὐιπάς οο]οταία εἰ οορίοί[α Ἰαῖο 

Ῥτοάιεταπε, οοπΠηιαία [ετίιε 1Ίπαε πῖβταπα Γεάιαιερίπῃα 

οοππεημίε5. Βαν[απα Παρ[εφατίαν: ΠΗραπάας {ας Ίτ- 

ξαα αγ]άας πΙ]Η] ποσίε ἀογπην], Ἀοη ραχνα ΘΙ]επο ῬΓΙπιο 

Παϊϊπι ἀῑε απ εκἰΙααπα Γπιρίοπιαίαπι Ίππ  βσπογαπα 

πηπλΠπάο Ίππο οΡροτία εἴ, πϊ ααϊν]δ αρετίε ᾳμεαί απίε]-- 

Ίϊσετε Ἰα[μιάίπες, Ῥοίαοπεθ εἰ εχεγοΙ{αἴΙοπες πιοτρῖ ος- 

οα[ίοπες Γα1[ο, Ύαπι φιήκαπε οοσββοπες ΠΙαχίπιε ρτορτίε 

πιαη][ε[ίας οαιι[ας αρρειἰανεγῖῖ, Ότι αὐίεπι α]ῖα ᾳπαεαπι 

οροτία . Ἠοπήπεπι αερτοϊαίπταπα αγσιετ]πῖ, πυ]ίο {απεα 

{επιροχε Ῥταεσε[ετ]πί, αεηααα πο {αἱ Θι]επήταη Ἠπαπο 

ϱα εἰῖαπι νΙοίας ταϊῖοπε οοπιπχειηογαἰα Ίοηβδο [απ ἴεπι-- 

Ῥοτε, ἴπάε ππογβαπα ΠΡΙ οοπιραταίε, 91 αιῖ επῖπι Ἰαβοτα- 

νετῖ πι] Ρετρε[ις ἴπ αοοπίρις αἀπδηπο Ἰαμόἵπεπι, 

Ῥαρετίίφπε Ἠρεταλίας, εἰ Ἱπίεπρε[ίνε Γε[ε εκετοΙίαν είν 1 

ει αυ. αδί ας ἰατάῖου οοποοο[ῖο. ΡΓΙΙδᾳαᾶπι ῥτοῦθ. 1η 
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θως τὲ γυμνάζοιτο, τοῦτο δέ ἐστιν, Ώἤποι Υ ἐπὶ συτίοις ἢ 

βραδυπεψίας γἐνομένης, πρὶν καλῶς εἰς αἷμα μεταβληῦἤναυ 

τὴν τροφὴν, οὗτος ἐν αὐτῷ , τὸ μέντοι χολώδες αΌροίσειε διὰ 
τὰς ταλαιπωρίας, τὸ ὃ) ὠμὸν καὶ ἄπεπτον διά τε τοὺς πὀτους 

καὶ τὼ ἄκαιρα γυμνάσια. χαλεπώτατα δὲ εἰσι ταῦτα μάλιστα 

τῶν νόσων, ἓν αἷς ἀμφοτέρων ἀξιόλογον ἀθροίζεταυ πλῆθος. 

[ 
γ. 

“Εροφώντε πυρετὸς ὀξὺς, ἀπὸ κοιλέης ὀλίγα, τεινεσμώδεα κατ 

ἀρχὰς, μετὰ δὲ ταῦτα λεπτὼ διήει, χολώδεα, ὑπόσυχνα, 

ὄπνοι οὐκ ἐνῆσαν οὖρα µέλανα, λεπτά. πέμπτη πρωῖν 
«κώφωσις, παρωξύγθη πάντα, σπλὴν ἐπήρθη, ὑποχονδρίου 

ξύντασις, ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα µέλανα διῆλθεν, παρεφρόνη- 

σεν. ἔἕκτη ἐλήρεῳ ἐς νύκτα ἱδρως, ψύξις, παράληρος πα- 

θέµενεν. ἑβδύμη περιέψυκτο, διψώδης, παρέκρουσε, ἐε 

νύκτα, κατενύει, κατἐκοιµήθη. ὀγδύη ἐπύρεξε σπλὴν έµει- 

οὔτο, κατενόει πάντα, ἤλγησε, κατὼ βουβώνα ἔπαρμα, τὸ 

Γαπραῖπεπι ἰγαποπιπίαίαπαι {πεί αμππεπίαπα, Ἠ]ο 1Π [ο ραί- 

πι ἨῬϊ]ο[ίαπι ααϊάσπι οὗ Ίαροτες εί ἰο]εγαπί]αδ, Ῥατπα 

νετο {μπι ογιάαπα {πα Ἱποοσίιπα εκ ροία εἰ Ππίεπιρεβανῖ5 

εχετοΙίαἰΙοπ]ρας αοετναΡ!. Αί 1ΠίεΓ ΠΙΟΥΡΟ5. 11 βτανιππι 

[απ απ α1ρας ἹπῃρηΙ αππΡοχαπα οορῖα ἁοοιπιμ]α{αγς 

ΠΙ. 

Ηεγορ]οπίεπα [εὐγίς αεµία γτελεπαιι. -4ὖ αἴυο ραιεα ρε 

ἐπιεία ἐεπειποᾶεα, Ῥο[ίεα ἰεημία ργοάΐδαπε, δἰίο[α ει 

εορίο[α» [οπιπὶ ποπ αἀεγαπὲ, Ἠγίπαε πίβταε εἰ ἴεπμες. 

Οιάπίο ππαπε [μγάίίας, επασεγδαία [ιωξ οπαπίας {ει 

Γμὐίαιως ἐππιμῖε, {ιγροςιοπάγιι ἄὶ ἐεπιίο; αὖ αἶνο Ρραιμοα 

πίστα Ργοιεγιπε, ἀε[ιριω. δεμεο ἀε[ίγαδαε, πουίε ᾗμ- 

ἄογ, [είδας, ἀεἰίγως ρεγπιαπ[ε. δερεύπο ρετ[τίωίες [εῖ-- 

ομίο[ως μῖε, ἀεἰιγανίε [ωῶ ποοίεπι αἆ ππεπίεπι τεάιε, 

οἑάουγπιῖυτ. «(είαυνο Γεὐγίοϊεαυϊε, [τει ἱπαπαπιέμς ε[ὲς 

Ῥγου[ ως γεβρµῖε, αἆ ἵπδιεπ ἀοίμι, μτίπιμπιφιε εἰ ΕΗΤΠΟΥ 

ε Ιεπὶς ἀἰγεειο [μδογεμς «[ξ, ἀεἰιᾶε αἆ µίγαπαφιε εἰδίαπα 

ἀοίογες αεεε[}εγιπέν ποὪ τοἰεγαῖμ /αοἰ[ίε, μγῦιαε ππεἰίως 
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πρῶ- (386) τον σπληνὸς κατ ἴξιν, ἔπειτα οἱ πόνου 

ἐς ᾽ἀμϕοτέρας κνήµας, ἐς νύκτα εὐφύρως, οὖρα εὐ- 

χροιότερα, ὑπόστασιν εἶχε μικρήν. ἐνάτη ἵδρωσε, ἑκρί- 
Θη, διέλιπε. πέμπτη ὑπέστρεψεν, αὐτίκα δὲ σπλὴν ἐπηρθη 

πυρετὸς ὀξὺς, κώφωσις πάλιν. μετὰ δὲ τὴν ὑποστροφὴν 

τρίτη σπλὴν ἐμειοῦτο, κώφωσις ἧσσον, σκέλεα ἐπώδυνα, 
νύχια ἵδρωσεν, ἐκρίθη περὶ τὴν ἑπτακαιδεκάτην οὐδὲ πα- 
θέκρουσεν ἐν τῇ ὑποσεροφῇ. 

Οὗτος ἔκ παραδόξου διεσώθη. κατὰ γὰρ τὰς πάντας 

ἡμέρας εἰκύτως ἄν τις αὐτὸν ὑπενύησε τεθνήξεσθαι. καὶ γὰρ 

οὔρησε µέλανα καὶ διαχωρουµένων χολωδῶν συμπαυσαμέ- 

γων ἠκολούυθηκε κώφωσις, «ὡς ἂν εἰς τὴν κεφαλὴν ἀνξλ-- 
3 / - 3 ’ 3 

Θόντων αὐτῶν. αἆλλ ἐπὶ τούτοις μὲν εικότως [ 104 ] πα- 
; - ᾗ , .ν - 3 

ῥεφρόνησεν, ἐπὶ δὲ τοῖς µέλασιν οὔροις, κακοῖς οὐσιν, ουδὲν 

ἀντίρῥοπον ἀγαθὸν ἐγένετο, πλὴν ὅτι σπλὴν ἐπήρθη πεμ- 
λα] ’ ” - 3 ῃ 

πταίῳ, δεξάμενός τι τῆς κακοχυµίας, εἶτα κατὰ τὴν ὀγδύην 

οὐἱογαϊαε Ῥαιμοιπι [εζιπιεπέπη Ἱιαμεγιπε. 1λοπο [ιᾶα- 

νε, ]μάίσαεις ε[, ἵπεεγπιίκε,  ΘὈμίπνο ἀῑε γευεγ{μς ε[ξ 

πποτδις, [πιμίφμε [ἶε ἐπεωππμῖε, Γεργὶς αειέα ἱεεγμππφιε 

Πγαϊας. Τεγιο ρο[ὲ τεειάίυναπι ἄῑε Μεπῖς ἔμπιοτ ἱππαῖ-- 

πμεύαιμτ, ραμείογφιμε εταὶ [μγάϊίας, εΓμγω ἀοίον πύα[ιέ, 

ποοῖµ [μάασίε, ἀἱε ἀεείπιο [ερείππο Ἰ]μαάίκαξις εξ, πεφιε 

ἵπ ππογδὶ τενεγ[ίοπε ἀείγαυϊι. Ἠϊο ργωειεγ επ/ρεειαιϊό- 

πετ Γο[ρες ευα[τε. 

Ρτϊπαῖς οπῖπι ἀῑερας ραπ Ίατα πιογίπταπι αωῖδφιια 

αμσηταίας εἰει,. Εἰεπῖπι ηῖρτα παληκς, Ῥϊποβδαιια ἀε]ε-- 

οΙοηῖριι τεργε[ῇ [αγα[ία οου[εφιιιία ΕΠ, {απιαπαπα 1ρῇ9 

πἆ οαριί τεουιττεπΙθής, εκ αρα Ίαγο απϊάεπι ορίϊπιο 

ἀεβριωϊ. ΑΙ εκ πὶστ ο«µαε ῥΡίαναε [απ ταση πμ] 

εγαϊ Ῥοπί αιιοὰ οοπίνγα Ῥτορειάενεί, πΙΠ ᾳαοά Ἰεν φπΙπίο 

Ππιαπιμῖς ἀἱε, αιιοᾷ οαοοςμγτηίαε Ῥογιίοπεπι εκοερΤεί. 

Ώεϊπάε οοἴανο ἀῑε Ρρτανῖς Ἰπιπιοχίθις ϱ Ἰεπε αἆ εταΤα 
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ἡμέραν ἐκ τοῦ σπληνὸς, εἰς τὰ σκέλη ον: αυτῶν, 

ὁ μὲν ἐμειοῦτο, κατὼ δὲ τὴν ἐπὶ σκέλη φορὰν τῶν µεθι- 

σταµένων, ἤλγησε μὲν τὰ πρὠτα κατὰ ῥουβῶνα τὸν ἄριστε- 
ϱρὸν, οὗτος γάρ ἐστι κατ ἴξιν σπληνὸς, ἔπειτα εἰς τὰς κνή- 

µας ἀμφοτέρας, ἐφ οἷς δὴ συμπτώµασι διὼ τῆς νυκτὸς εὐ- 

Φόρως ἔσχε καὶ οὔρησεν ἐεὐχροώτερα καὶ λευκὴν ὑπόστασιν 
ἔχοντα µικράν. εἶτα κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν, τις ἦν 

ἐνάτη, μεθ’ ἱδρώτος ἐκρίθη. τοσοῦτον ἄρα ἡ τὲ κάτω μὲ- 
πάστασις ἴσχυσε τῶν λυπούντων ἡ τὲ τῶν οὔρων πέψις. 
ἀλλὰ γὰρ οὐδ' οὕτως ἦν ἱκανὰ ταῦτα τελέως ἁπαλλάξαι τῆς 

νόσου τὸν κάμνοντα ἱδρώσαντα κατὼ τὴν Ὁ ἡμέραν. ὑπε- 
λείφθη τοιγαροῦν αὐτῷ µόριόν τε τῆς κακοχυµίας ὃ κατὰ 

τὴν ιὗ ἡμέραν ὑποστροφὴν ἤνεγκεν, ἐφ ᾖ τὸ σύμπαν 
ἑπτακαιδεκαταῖος ἐκρίθη, φυλαττομιένης καὶ κατὰ τοῦτον τὸν 

ἄθῥωστον τῆς ἐπὶ τῶν κρισίκων ἡμερῶν τηρήσεως. 

Ὁ-ᾱ-ᾱ--- 

ταηΓεαπήρας, Ἠϊο ἀπιπππαεραίας απ]άεπι, οπείεγαπι ἅαπα 
αἆ ογυτα ἵγαπβτεηϊ, ἀο]αί Ἱπιρτ]πιῖς ἵπραεα Παἰβγαπας 

Ίος βααϊάεπι εταί Γεοππάαπι ΙΠεπῖ τουμάπεπη. Ῥο[ίεα 

αἆ πίπαπιααε Πρίαπι 4ο9]ογες πιϊστανεταηί, α απἰραθ [Ύπι- 

Ρίοπια(]θας [απο Ρἰαοϊάε Ῥετ Ποοίεπα Παραϊξ, πηπχ]ί(αε 

σηε]]οτῖς σο]οτῖς ἨγίΠᾷδ, Ύ0186 αἰθαπι οἳ ραµοµπα {εάπει-- 

ἔαπι Ἰαβεγεπί. Ὠεϊπάε Γεαπεπ!1 ἀἱε, ααϊ ποπὰς εταί, ουπι 

Γαάοτο Ἰπά]σαίας ε[. Γαπιίαπι [οἰ]οεί Παρεπί ἴμπι νεχαιι-- 

επι Ἠπαππογαπι αἆ 1Π{ΕΓΙΟΥΕ5 ῥραῤίες παὶσταϊϊίο ἔππι υατ]ηᾶ-- - 

χαπ1 οοςἱο, ἘπΙπι Υετο ηθ(ιθ Ἰαεο [19 Πο’ ε[ε Ρροΐπε- 

χαπὲ αεσΓΙπι ἃ ΠΙΟΙΡΟ Ῥεχγ[εοίο νἰπάίσατε, αι Ἠοπο ἆῑθ 

Γαάανεταί. Όπατε ρατ 1ρᾷ απαεάαπι ῥγανογαπα Ἠπποταπα 

γο]]οία εΠ, 4παο αατίοάεοίπιο ἆῑο τεοϊάίναπι ατα], α ᾳαα 

ἀεσίππο [ερίππο ἆῑε Ἰαά]σαίας εΠ, [οχναίο Ίο 1 8ερτο- 
απίε ῥρετ ἀῑεο ]αάἱσαίοτίον ]πάϊοίοι 
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ὁ’. 

Εν Θάσῳ Φιλίνου γυναῖκα θυγατέρα τεκοῖσαν καὶ κατὰ 
φύσιν καθάρσεως γινομένης καὶ τὰ ἄλλα κούφως διάγουσαν, 
τἐσσαρεσκαιδεκάτην ἐοῦσαν, μετὰ τύκον πῦρ ἔλαβε μετὰ 
ῥέγεος. ἤλγευ δὲ ἀρχομένή καρδίην καὶ ὑποχόνδριον δεξιὸν 

γυναικείων πόνοι, κάθαρσις ἐπαύσατο. προσθεµένῃ δὲ 

ταῦτα μὲν ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφύος 

πύνοι παρέµενον. ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, ἄκρέα ψυχρὰ, δεψωδης 
αοιλίη ξυνεκαύθη μικρὰ διήει, οὖρα λεπτὼ ἄχροα κατ αρ- 
χάς. ἑκταίῃ ἐς νύκτα παρέκρουσε πολλα καὶ πάλιν κατὲ- 
νόε. ἑβδύμη διψώδης, διαχωρήµατα χολώδεα, κατακορέα. 
ὀγδόῃ ἐπεθῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, σπασμοὶ πολλοὶ µετα πό- 
φου, πολλὰ παρέλεγεν, ἐξανίστατο. βάλανον προσθεµένῃ 
πολλὰ διῆλθε μετὰ περιρῥύου Ἰολώδεος, ὕπνοι οὐκ ἐνῆ- 

ἴσαν. ἐνάτῃ σπασμοὶ, δεκάτη πάντα σμικρὰ κατενόέ» 
ἑνδεκώτη πάντως ἐκοιμήθη, ἀνεμνήσθη, ταχὺ δὲ πάλιν 

παρέκρουσε. οὔὖρει δὲ μετὰ σπασμῶν ἀθρόον πολὺ, ὀλι- 
γάκις ἀναμιμνησκόντω», παχὺ, λευκὸν, οἷον γίνεται ἐκ τῶν 

ΙΥ. 

1π Τ]α[ο ΡΗΙπί µαογεπαι, οµαε [μη γερεγεταῖ, ἔμτα 

 ργαεοεἀεπείδις [εοιιάμπῃ παιμγατη ριγβαιἰοπίδις (μπι ἴπ 

εαεεγὶς Γαεῖίε ἀεφεπιεπι ἀεείπιο οµαγίο α γατιµ ἅῑε 

ἰσπίς ειπα ΤΙΦΟΥε μγε]επᾶ. ἨἩμίο αμέεπι εοΥ ἀοἰεῦαε 

ει Πγροειοπάγίμπαι ἀεπίγμπα, ππιιεὐτίμπι ἀοΐοτες, ρµτ- 

ξατίιο εε[}ανιι. Ῥε[[ι νετο [μρρο[ιίοπε Ἰαεο φμίᾶεπα {[ε- 

νίογα ᾖαεια [ωπ. -4ε εαρίεῖς, εεγυῖεῖς εἲ ἰμππύῤογ τι 

ἀοίογες ρεγπιαπεύαπε, [οτηπί ποπ αἀεγαπὲ, επίτεπια ᾖγὶ- 

εἰάα, [εἰεμίο[α Γωῖέν αἶνις αἁμ[ία Ῥαμοα ἀἰπιεεεβας, 

μγίπαε ἴεπμες εἰ ρεγ επογάἰα ἀεσοίογες. δεπίο ἀἰε πο- 

εἴµ ΊΠαΡΜΟΡεΤε ἀε[ϊγανϊε τµτ/[ωπφµε τεβρµτ. Ἅδερείτπο 

[εἰεμίο[αν ἀε]εείοιες διο[ας, αδιιᾶε εοἰογαίαθ. Όείανο 

Γμόγιβηϊε, Πεθγὶς αεµία ργε]επαίε, εοπυµί[οπες οµπε 

ἀοΐονγε ππµίίαε, ππιμ]ίμπι ἀεἰϊγαυϊι, βἰαπᾶε [μδαίτα αἆ 

ἀε[άεινάμταη εωριγβαδαξ, ππμίιαφµε ομπι διίο[ο α[[νοι 

Ῥτοάίεγμπέν [οπαπὶ πο αἀεγαπί  ΊΝΟΠΟ εοπυμµί[οπες. 

Γεείπιο αἰϊφιαπεμίμπα ππεπίε εοπ[ίαδαι. Ὀπάεείπιο ἀογ- 
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καθισταμένων, ὅταν ἀναταραχθῇ κείµενον, πολὺν χρόνον 

του παθἰστατο χρώμα καὶ πάχος εἴκελον οἷον γίνεται ὑπο-- 
ε ξυγίων, τοιαῦτα. οὔρει οἷα κφᾳγω εἶδον. περὶ δὲ τεσσα- 

ρεσκαιδεκάτην ἐούση πύνοι ὃν ὅλου τοῦ σώματος, λόγου 

υσεολλοὶ, σμικρὰ κατεγύει, διὼ ταχέων δὲ πάλιν παρέκρουσε" 
περὶ δὲ ἑπτακαιδεκάεην ἑοῦσα ἦν ἄφωνος, εἰκοστῇ ἀπέ- 

ος Φανεν. 

ή Σ . ” ον ᾽ 
Γιο] «4ὐο ἦν ἐκ ταύτης τῆς δυ]γήσέως ὧν ἓν κοινὸν 

μὲν καὶ πρὸς τοὺς ἔμπροσθεν καὶ μετὰ ταῦτα γεγραμμένους 
ἀθῥώστους τὸ τῶν κρισίµων ἡμερῶν, ἕτερον δὲ τὸ . ἔδιον. 

ἐπισχεθείσης γαρ τῇ γυναικὶ ταύτη τῆς μετὰ τύκον καθάρ- 

σεως ἡἤ τὲ νόσος ἐγένετο καὶ ὁ Θάνατος. απέθανε δὲ κατὰ 

τὴν κ, τῆς εὐ καὶ τι χειρόνων παρὼ τὰς ἄλλας γενομένων. 
τὸ δὲ προσθεµένη μετὰ μὲν τοῦ βάλανος ὅταν τύχη /εγραµ- 

µένον, εὔδηλον ἔχει τὸ σημαινόμενον, ἄνευ δὲ τῆς προσθή- 

πιϊυῖὲ » οπιπῖμπαι γεεογάαία ε[, [εὰ [αεῖπι τηγ[µς ἀείγα- 

υἱε, ππϊηαε μετ εοπυµ[[ίοπες μγίπαπα οοπΓεγείπι εορίο[ατη, 

γαγο αὖ α[ιάειιίδως αἀπιομία, ογα[]απι αἰδαπι (οια[ε 

τι μία ἵπ μις Γωῦ[ιοεείδιες νἱιμτ, Ἅµαε ἀῑιμ ἀερο[ίιαε 

ἵαο- γε[εγναίαε τειμγόαπιιη) εαφια ποπ [μζ[ιάεδαε, [εά 

οοίυγε εἰ ετα[λιιάίπε οιιαἰἰς [μζ]μσαίμτα. Ταἰία ππε]ε- 

δαε, φμαἰία εφο υιάι. «4αά αεοίπειτι σα γετα ἄιεππ 

αρριί[αε ἀοίογες ρε; ιωιΐνει[ωπι εοηρµς, υεγδα παμίέαν 

αἰϊφιαπεμίμπι Ἱπεπίε οοπ/ίαδαε, [εά ὀγευί τιγ[ις ἀείίγα-, 

υἱε. Οἶγοα ἀεοπιιπι [ερεῖπιμπι οὐπιμεμί.  {1βε[ιηιο 

οδιῖε, 

Ώιμο ες Ἠαο ]ηφίογία ποίαπζα Ῥτοᾶειιηῖ, απογάπι ππαϊα 

απϊάσπι εβ αοστοίῖ [αρογϊογίρα5 αο Ροβοτίοτίρας ἀε[οτί-- 

Ρίϊ6 οοΠΙΠΙΠΠΕ, ]πάισα(ογῖ ΠΠ ΓΗ ἀῑεδ, Α]εταπι απ{θηι 

Ἠα]ις ῥργορτίἁπῃ. Φαρρτείζα Παιπααε Ἠαῖο πππ]Ιετί ροβ ραζ- Ρ ΡΡ | 
ἔαπα -Ῥμγραίίοπα ἴππι Πιογρας ἴωπι Πποῦς αοοϊ.  ΟΡΙΕ 

νΙρεβιπο ἀῑε, ἀεοίππο απαγίο εἰ ἀεοίπιο [ερίπιο ἀειετιοτ-- 

Ῥι5 1πίετ οαείεχο5 εΠεοῖς. Αἲ [πρροβία οἵιπι Ῥαϊαπο, { 2 
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κης ἧτοι ὑπακοῦσαι χρὴ τὸν βάλανον, ὡς τινες βούλονται, η 

πεσσὸν παρηγορικὸν δηλονότι καὶ ἀφλέγμαντον. ἠἐκεῖνό γὲ 

μὴν ἐπὶ πασῶν γυναικών, ὧν ἐπεσχέδιη μετῷ τόχον ἡ κά- 

Όαρσις, ἐπίστασθαί τε καὶ μεμνῆσθαι προσῆχεν, ὥς τινὲς 

μὲν ἐσχάτως κινδυνεύουσιν αποθανεῖν.  ὀλίγαι δὲ πάνυ με- 
Ἱπρίως ἐνωχλήθησαν, ἐπεὶ ταῖς πλείσταις μὲν ἡ μήτρα φλεγ- 

µαίνει, τισὶ δὲ καὶ τὸ παρ αὐτῷ τῷ τύὐκῳ ῥυὲν αἷμα κένω- 

θὲν διάφορὀν ἐστι κατὰ τὴν ποιύτητα, ταῖς μὲν πικρόχολον 

ἢ μελαγχολικὸν, ταῖς δὲ ἰῶδες 3 φλεγματικὸν ἢ μετρίως 

χθηστὸν, ἄμέμπτον δὲ τελέως οὐδέποτε. δεδαπάνηται γὰρ 
ἐξ αὐτοῦ τὸ κάλλιστον ἐς τροφὴν τοῦ κυηθέντος. ' ἐνδεί- 

πνυται ὃ αὐτοῦ τὴν φύσιν καὶ τὰ γενόμενα συμπτώματα 

κατὰ τὴν ἐπίσχεσιν τῆς λοχίου καθάρσεως, ὥσπερ καὶ νῦν 

ἐπὶ τῆς προκειµένης ἐν τῷ λόγῳ, τὸ μὲν. ῥῖγος καὶ ὁ πυρε- 
τὸς οξὺς, ἤ τε δίψα καὶ ὁ χολώδης ἐπίῤῥους καὶ ἡ παρα- 

φροσύνη καὶ ἡᾗ ἀγρυπνία Ἰολώδους ἐστὶ πλεονάξοντος χυ- 

μιαῦ γνωρίσματα” ' σπασμοὶ δὲ καὶ παλμοὶ καὶ τὸ οἷον τῶν 

τες τη]εγῖῖς Γοπρία πιαπ]{ε[ίαπι Πσπὶ[οαίαπα Ἠαδρεί, Γεά. οίτα 

αάἁ1ίΙοπεπι απί Ῥα]απωπη, ταἱ αὐϊάαπι νο]ἱαπῖς [αρασάιτο 

οροτίαῖ αξ Ρρε[[απι πα Ιραἰοτίπι [οἶ]]οεί οἳ Ππβῃαπιπια1οπ]8 

Ρτομήριίοτίωνα. Ἠ]ιά οετίο ομποίῖ 1π ππ]]ετίρας, απἴβαδ 

α Ῥατία Ἰοο]ίοταπι Ρρανσαίίο [αρρτεί[α ε[ῖ μπι Γοἶγο ἴηπα 

ππεπηογία ἴοπεγο ἀεοεῖ, ποπηια]]ας ε[ε αιιαε ἵα Γάπππαπα 

πιο ρεγίου]απ Ῥτο]αραπίατ οἳ Ραιιεῖ[ππιας ε[[ε «ια 

πποᾶῖςε νεχεηίιπν, αιαπάοφυϊάεπι Ῥ]αγῖπαϊς Ἱπβῃαπιππαίατ 

πίογας.  Νοηπα] ἀεπίᾳπε ααοᾶ [απριῖς Ἰπ 1ρίο Ρατία 

Βηκα ναοιπαίας απαλίαίε ἀἰ[εταί, 5 ααἰάεπι Ῥϊμοίας νε] 

πιε]απο]ο]Ιοις, 1116 νετο αεταρίπο[ας νεὶ ΡΙυΙίο[ας αι 

πιεά]οσγ]ίετ πε], Ἱπποχίας ἴαπιεπ αβ[ο]ηῖο ΠΙΠ(ΙΙ8Π1ο 

Ορίῖπια παπιᾳΠθ εἶας Ροπίῖο 1π Ρρατίας αλπιεηίαπα α[Γαπιρία 

εΠ. Ὠεπιοπ[ταπί απἴεπι 1ρπας παίιταπι [γπιρίοπιαΐία 4αε 

εχ [αρρτεβῖομε α ρατία Ιοομίοταπα ριγβαἰοηῖ9 οροτία [{απΐ, 

ααεπιαάπιοάαπα εἰ Ἠ]ο ἵπ ϱα αιᾶς ΟΥ4ΙΙΟΠΘ ΡΤΟΡΟΠΙΙΗΣ, 

Βΐσου επῖπι, Γευτῖς ποπία, Πῖ5, Ῥ]]Ιο[ας αβ]ακής, ἀετίαπι, 

ν]σί]ας, οετία [απε Ἠπππογῖ Ῥ]]Ιοί τεάιπάαπ[ῖς ἀπάϊοία. 

Οοπνι]ίομες νετο εἲ ρα]ρίίαίῖοπεθ εἰ πτίπαο [αῬ]αρα]απι 
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ὑποδυγίων ἐοικὸς οὖρον ὠμοῦ καὶ παχέος αὐτὰ είδη εἰσίν. 

οὕτως κάκισται ιών νόσων ἐν αἷς ἀμφότεροι πλεονάζουσιν 

οἱ εἰρημένου Χυμοὶ καὶ τὸν ἡμιτριταῖον ἐπί γε τούτοις 

ἐδείκνυμὲν ἐπιγενέσθαι. τοῦ μὲν οὖν ἐπισφαλῶς νοσῆσαυ 

τὴν γυναῖκα τοῦτο ἦν αἴτιον. πύτερον δὲ διαφεύξεται τὴν 

νόσον ἢ τεθνήξεται τά τὲ συμπτώματα καὶ τὰ σημεῖα κατ 

ἀρχὼς εὐθέως ἐξηγεῖσθαι δύναται. προσέχωµεν οὖν αὐτοῖς 

ἕνεκα γυµνασίας. τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν, ἥτις ἦν εδ, µε- 

τὼτύκον, πῦρ, φησὶν, ἔλαβε τὴν ἄνθρωπον μετὼ ῥίγους. ἴσμεν 

ὁ) ὅτι πῦρ ὀνομάδει τὸν πυρωδέστατον πυρετὸν, ἀλλ οὕπω 

τοῦτό γε πάντως ὀλέθριον, (357) ὥσπερ οὐδὲ τὸ καρ- 
διαλγέειν, ὕπερ ἐσεὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ὀδυνᾶσθαι, ὡσαύ- 

τως ὃ οὔτε τὰ γυναικεῖα μόρια, καθάπερ οὐδ' ὅτι τὸ δε- 
ξιὸν ὑποχόνδριον, ἀλλὰ καὶ ὕπνοι, φησὶν, οὐκ ἐνῆσαν. αὖξε-- 

ται μὲν οὖν ἡ διάγνωσις ἐκ τούτων ἁπάντων τῆς τοῦ νοσή-- 

µατος κακίας, οἱ μὴν ὅτι 7Σ πάντως ἐπ αὐτοῖς τεθνήξεταυ 

"δῇλον ἡμῖν, καθάπερ οὐδ' ὅτι διψώδης οὐδ' ὅτι τὰ οὖρα 
λεπτὼ καὶ ἄχροα. χρόνου μὲν γὰρ εἰς πέψιν δεῖται τὰ 
τοιαῦτα τῶν οὔρων, οὐ μὴν ὀλέδριά γε πάντως ἐστίν. ἀλλὰ 

αγ]π]ς Ππιϊ]ες Ἱρίαο {απῖ, οτιάΙ εἵ οτα[ι Ηιπιοτῖς [απ 

[ρεείες: Πο ρε(]λπιῖ [απί πιοτρί, ἵπ αάρας αίεγιε ἀῑοίις 

Ἰήππογ τεάαπάαί, οι άρα [επετίίαπαπαι Γαρεγνεπίτο ἆε- 

πιοπ/[ἰταν]ηας. ΄ Οποά Ιδτίατ ρεγ]οι]οίαο πηα]]ετ αερτοίανετῖξ 

Ίιαεο εταί οαμία. γαι νεγτο εγναίυτα ε{[Γει, απ πιοτίἔατα, 

Ἠαεο ἵαππι [γπιρίοπιαία ἴππαι [σπα Παπ Ιπίος Ἱπ]ῆα εκρ[ί- 

σαπο Ῥρο[ιηί. Αἴεπάαπιις Ιδίίις εχεγεΙἰα]οπῖς ρταῖα. 

Ῥτίπιο ἆῑε φπῖ α ρατία εταῖ απατίας ἀεοίπμδ, 1ρᾳῖδ, Ἱπ- 

ααἲῖ, οὐπι τΊβοτε η ετεπα Ῥτεμοπά1ξ, «Θοίπιαδ απἴεπι Η1ρ-- 

Ῥοογαίεπα 1σΠ6πι αγ επ (Ππιαπα. Γεῦγοπι αρρε]]ατα, νετι-- 

ἴαπιεπ 1 ποπάαπα ργον[ας ροτπἰσίο[απι εταῖ, ϱπεπιαάμπο-- 

ἀαπι πε οαγάϊα]οία Ίαρογαγε, Ἠοο ε[ῖ νεμἰγ]οιῖ οχνἰ[οίο 

ἀο]εγε; πεφαε επ πα ερνία, αἱ πηεφαε Ἠγροςλοπάσίαπα 

ἀεκίταιη, Ὑοταπι Γοπηπὶ, Ἱπαπί, ποια αἀεταμί.  [ίααφια 

εκ Ἰῖς οπιπῖβιις ργαντίαἰἶς ΠΙογὈί ἀἱσποιιο αΠβείΙχ, ηΟΠ 

ἴαπιεπ οκ Ἰ]ς οΠΙΠΙΠΟ πορί οοπ/[αί πη]Ιεγθίι 1Η ΙΕΓΠ ΓΑΠ 

νε]αῖ πεφτιε ααοά Πιάρπάα ε[ζει, πεηιε ααποά υτίπαε εἷ- 
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καὶ ἄκρεα, φησὶ, ψυχρά. τοῦτο μὲν ᾖδη τῶν ἐσχάτως ὀλε- 
Θρίων ἐστὶν ἐν ἀρχῇ νοσήµατος ἅμα σφοδροτάτῳ πυρετῷ }ι- 
νόµενον. εἰ μὲν οὖν ἠπιστάμην ὅπως εἶχε ῥώμης ἡ γυνὴ 
καὶ περὶ τοῦ χρόνου τῆς νόσου, δυνατὸν ἦν ἄν µοε λέγειν 
ἐπὶ τοῖς προειρημένοις συμπτωµασι καὶ εἰ ἐκ παραδόξου 

τινὰ αμυδρὰν ἐλπίδα σωτηρίας εἶχεν. ἐπειδὴ ὃ ἄδηλον 

τοῦτο. μἐμγῆσθαί }γ᾽ ὑμᾶς χρὴ προστεθέναυ τοῖς ὀλεθρίοις 
συμπτώµασι κατὰ τὰς ἐπισκέψεις τῶν νοσούντων τὸν ἀπὸ 
τῆς δυνάμεως διορισμόν" [106] οὕτως γὰρ ἀποφήνασθαυ 
βεβαίως δυνήσεσθε. ταύτῃ γοῦν τῇ γυναικὶ περὶ τὴν ιδ 
Ἰ]μέραν οἵ τε πὀνου ὃι ὅλου τοῦ σώματος γενύμενοι καὶ 
παραφροσύνὴ τὸν ἐσόμενον θάνατον ἐδήλωσεν, του κατὰ 
τὴν ι ἢ τὴν κ ἕἔκ τῆς τῶν κρισίµων ἡμερῶν φύσεως. 

καὶ τοίνυν ἀμφότέρα ἐγένετο κατὰ μὲν τὴν εξ ἀφωνίᾳ 

καταληφθείσης αὐτῆς, εἰκοσταίας ὃ) αποθανούσης. 

[επί ἴεηππες εἰ ἄεεο]οτες: ἴαῑες επῖπι υτῖπας αἆ οοποοςσ[ῖο- 

Ώεπι ἵοπρας ἀε[άεταπί, ἨοΠ Τ8ΠΠΙΕΠ Ῥεγμίοίο[ας ΡΤοΥ/ας 

οχ][μηί. Φεά εἰ οχίτετπα, Ιπηπί, {π]σιάα, ᾳαοά Ίαπι ροτηῖ- 

οἰοβαπι εσΙ[αῖ, { ἵπ πιοτρΙ Ῥτιποῖϊρίο οππι {εργο νεμεππεπ-- 

Ώ [πια Παϊ. Παφια [ πμΙ «οπ[αγεί απίρας ο[[εί νίτῖριις 

ΠΠΩΙΙΟΥ, ἆθ πιογΡὶ εἴἶαπι Τ6ΠΙΡΟΤΟ εκ Ῥταεϊοίϊ [πιρίοπιᾶ- 

116 ε[εί πι]μῖ ἀϊοσμαϊ Ῥοΐε[α, εἰἴαππῃ Ῥταείετ ορίπ]ο- 

πεπι οΡ[οπταπι απαπάαπι [απ [ρεπι Ἠαρετε, Οιποά 

ηποπῖαπα ἀποεγίππι ε[, υΙτίαπι ἨΠπιίαοπεπι ρεγπ]οῖο[ῖς 

ΓΥπιρίοπαας 1π ΠΟΤΡοσΗπι ϱοοπ/[ΙάςΓΕΙΙΟΠΕ γος αἀ]ίοετο 

οροχἰαί; ία παππᾳαο οστίο Ῥγοπαποίατο Ροϊεπῖ. Ἠπίς 

εγρο πι]]ενΙ ἀοΐογος απὶ οἰτοῖίεν ἀεοϊπιππα απατίαπι ἀῑθπι 

πηϊνετ[απα οοἴρας οΡ[εάεγαπί εἰ ἀε[ιγίαπι {αἴιτατη ΠΙοτίεπι 

ἀεπαποίαταπέ, νε] ἀεεῖπιο Γερίπιο γα] νἰσεβπιο οκ 1αάΐϊσα-- 

{ογίοταια ἀἴεταπι παίατα. Τί [απε αίάππααε αςο]ά]ίς Ί]]α 

Ὁσπηιπο ορπιπέαξ, νΙσεβπιο ἀἷε ἀείαποία εἰ. 

ΟΑΤΕΝΗ5 ΤΟΜ. ΚΥΙΙ, 5 
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ὴ ε. 

3 ’ ” . Π 1.5. , 3 ΄ 

/πεκράτεος γυναῖκα, ἢ κατέκειτο παρὰ «4ρχηγέτην, περὶ τό- 
” α τω εκ" », 3 - {9 3 ’ 

κον Ίδη ἐοῦύσαν, ῥϊγος ελαβεν ισχυρῶς, ουκ ἐθερμανθη, 
», - . ᾿ .) 3 ” 

ὡς έλεγον, καὶ τῇ ὑστεραίη τὰ αὐτῶ, τρίτη ὃ' ἔτεκε θυγα- 
»/. / , - 

τέρα καὶ τὼ ἄλλα πάντα κατὰ λόγον ᾖλθε. δευτέρη 
”, χε. ’ 

μετὰ τὸν τόκον ἔλαβε πυρετὸς οξὺς, καρδίης πὀνος καὶ γυ- 

γαικείων, ὕπνου οὐκ ἐνῆσαν. προσθεµένῃ δὲ ταῦτα μὲν 
’ ” ΄ 3 ’ / 

ἐκουφίσθη, κεφαλῆς δὲ καὶ τραχήλου καὶ ὀσφυος πὀνος. 
; Π 3, ε] 

ἀπὸ δὲ κοιλίης ὀλίγα χολώδεα λεπτα δυήει, ἄκρητα, οὖρα 
ο . ’ τς) α- 3 3”, 8 3 ’ 

λεπτα ὑπομέλανα. αφ ης ὃ ἐἔλαβε πυρετὸς ἐς νύκτα 
. « κά , », 

ἑκταίῃ παρέκρουσε. ἑβδόμη ἅπαντα παρωξύνθη, ἄγρυπνος 
’ , , κ) 

παρέκρουσε, διψωώδης, διαχωρήµατα πάντα χολωδεα κα- 
ὃς ΄ , τακορέα. Οὀγδόη ἐπερῥίγωσεν, ἐκοιμήθη πλείω. ἐνάτη 

διὰ τῶν αὐτῶν. δεκάτη σκέλεα ἐπιπόνως ἤλγει, καρδίης 

πάλιν ὀδύνῃ, καρηβαρίη, οὐ παρέκρουσεν, ἔκοιμᾶτο μᾶλ- 
” «, » 3 ’ 

λον, ποιλίη ἐπέστη. ἑνδεκάτη ἵδρωσεν, οὔρησεν εὐχροώ- 
[ ” ” , 

τερα συχνὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, διἠγε κουφύτερον. τὲσσα- 

γ. 

Ερϊογαεϊς µπογεπι, Έµαε αριᾶ «ἄγειεδειει ἀεοιπιδεδαι, Ἱπ-- 

[έαπεε Ίαπι γρατὶιμ τίφογ φεεππεπίετ ρτε]επάϊῖε, ποπ ἵπ-- 

οαἰμῖεν μὲ ἀἰσεδαπι. δεομπᾶο εαάεπ. Τεγίο [ατα 

Ρεμετιῖ, εαειεταφιε οπιπία επ τΤαϊοπε ΡΤοςε[]εγιωιε. 

Φεομπᾶο α ῥατίµ ἄίε εαπι ργεβεπᾶιι [εῦτὶς αοµία, οτἷς 

νεπεγἰομ[ εἰ ἴοεογιπα ππιεθγίμπι ἀοίου, [οπιπὶ Ποπ αᾱ- 

εγαμὲς Ῥε[]ο Γμῤ ἀῑιο ᾖπεο οιμϊᾶεπι [ευίογα Γαεϊα Γι, 

/εά επι εαρίεῖς ἔμηι εεγρὶοῖς αο ἱμππδογμπα ἀοίογ ἵπνα[ε, 

ευ αἶυο ῥπμσαν δἱίο[α, εεπμῖα ας [ἴπεεγα ἀε]εοῖέν μγίπαε 

(επμες, [μῤηϊίργαε, δεωίο ἄε α φμο Γεθτὶς εαπῃ εογγῖ-- 

Ρε, [μὸ ποοίεπι ἀεἰἰγαυνϊ. «δερεύπο επα[ρεγαία [ωπὲ 

οπιπία» ρεγυὶσιῖ, ἄε[ιριῖε, [ιεϊδωπάα, ἀε]εοξίοπες ΟΠΊΠες 

δΙ[ίο[αε, αἲ απάίφιε οοἰογαίαε. Οεἵιανο [πρεγγὶσιϊε, 

ἰιδεγαἰίμς ἀογπευϊε. ΊΛΟΠοΟ μετ εαάεπι. Ι)εείππο οΓμγα 

ἰαδοτίο/ε ἀοἰμεγιωπες Ιεεγμπα οογάοἰίκπα, οαρῖεῖς αταρίιας, 

ποπ ἀε[γαρίε, ἀογπαϊυΐε πιαρϊῖς, αἰνις γεν ἰπάεει- 

πιο [μάαυϊε, μµγίπας τεάᾶιαϊἰε ππεἰἰοτίἰς εοἰοτὶς οορίοΓιτη 
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Εά. Ολασι. ΤΚ. Γ106.1] Εά. Ρα{. Ψ. (287.) 
ρεσκαιδεκάτη ἐπερῤίγωσε, πυρετὸς ὀξύς. πεντεκαιδεκάτη 

Ίμεσε χολώδεα ψυχρὰ ὑπόσυχνα, ἵδρωσεν ἀπύρετος, ἐς 
νύκτα δὲ πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα πάχος ἔχοντα, ὑπόστασις 
λευκή.  ἑξκαιδεκάτῃ παρωξύνθη νύκτα καὶ δυσφόρως 

οὐχ ὕπνωσε, παρέκρουσεν. ὀκτωκαιδεκάτη διψώδης γλὠσσα 
ἐξεκαύθη, οὐχ ὕπνωσε, παρἐκρουσὲ πολλὰ, σκέλεα ἐπωδύ-- 

νως ἐἶχε. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρωὶ μικρὰ ἐπερῥίγωσε, κω- 
µατώδης, ὃν ἠσυχίας ὕπνωσε, Ἴμεσε χολώδεα, ὀλίγαι µέλανα, 

ἐς νύκτα κώφωσις. περὶ δὲ εἰκοστὴν πρώτην πλευροῦ 

ἀριστεροῦ βάρος ὃν ὕλου µετ ὀδύνης, σμικρὰ ἐπέβησσεν, 
οὖρα δὲ πάχος ἔχοντα Θολερὰ ὑπέρυθρα, κείµενα οὐ κα- 
Φίστατο, τα ὃ) ἄλλα κουφοτέρως, οὐκ ἄπυρος. αὖδις 
ἐξ ἀρχῆς φάρυγγα ἐπωδυνος, ἔρευθος, κιὼν ἀνεσπασμένος, 

ῥεῦμα δριμὺ, δακνῶδες, αἁλμυρῶδες διὼ τέλεος παρέμεινε. 
περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἄπυρος, οὔροισιν ὑπόστασις, 

πλευρὸν ὑπῆλγε. περὶ δὲ πρωτην καὶ τριακοστὴν ἤμεσδ 

εοπεἰπεπέες [εζιπιεπέμπαι, Ἰευίμς Ἰαδιιτ. Ιεείπιο φιατῖρ 

/μρεττὶσμίε, Γεῦτὶς αεµία ρτε]επάι. Ὠεείπιο φμίπιο δῖ-- 

Ιίο[α, [ηὶδίάα, [ιὸ]γεφιεπεία φοιπαῖε, [ιάανίε , α [εῦτα 

ἰίδετα. διὂ ποειεπι ᾖεθτὶς αοµία, µΜγίπαε ετα[]αε, αἷ- 

δια Γεώ ἵππεπεμπ. Γεοίπιο [επιο επαεετδαῖα ε[ὲ γεζτὶς, 

που ἐπφμίεία, ποπ ἀοτπεϊνίεν ἀε[ίγαυιε. [)εοίπο οσίαυο 

Γιιδµπάα, ἰἴπβμα τειογτίάα, ποπ ἀογπαϊρίε, ππμ[έμπι ἆε-- 

ἰἰγανϊε, εγµτα ἀοἰμεγωπι. -4ἆ υἱρε[ιππμπα Ἱπαπε αἰίφμαι-- 

είπα Τιβιϊεν, εοπιαίο[α γμῖε, ρἰαείᾶε ἀογπευίε, ραμεα, 

δ[[ο[α εἰ πίρτα υοπιιῖέ, [μὸ ποείεπι [μγαϊίτας, 6ἴγειεεν 

μίμε[παιω ργίπαμπι [ωγὶ ἰαιεγὶ ᾗρετ Μοίμπι βτανίίας 

οµπῃ ἀοΐοτε ἐρ[απαι υεπανῖεν Ῥαγμτα ἴμ[[ρίε, πτίπαε εγα[-- 

[είεπι εοπεἰπεπεες, ἐμτόμίεπίαε, [μόγιθγαε, 4µαε ἀερο[ῖ- 

ἴαε ποπ [ωῤ[μάεδαπε, οεἰετα νετο ἰευῖως Παζωίι, ᾖΓεῦγε 

Ποπ φασµα. διαεἶπαη γεγ ἱπιῖα ᾗαμσες ἁοίογ δὲ τιδογ 

οεευμαδαπῖ, εοἰμππε]]α τειγα]ιεδαιµτ, [μπὶο αογὶς, πποτᾶαν 

ει [αἰ[α αἆμοφμε ᾖπεπι ρετπιαπ[!. -4ά υἱρεβπιπι [ε- 

είπα ἀῑεπι Γεῦτε ἰίδετα, αγὶπὶς [εάπιεπέμπι ἴπεγαξ, 

[αεμς πίγµππφµε ἀοϊμίε. «4ἆ εγἱρειπιμπι φµατίµπα [εὐτς 

οοὐτὶρµέε, αἶνμς ρειέµτδαια εᾖ Φιαάγαβε[πιο ραινεα 

55 
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Τά. Οµατί. ΤΧ. [106 {07.1 ἳ Κά. Βο[. γ, (357.) 
τῇ τεσσαρακοσεῇ ὀλίγα, Ίολωδεα, ἐκρίθη τελέως ἄπυρος 
τῇ ὀγδοηκοστῇ. 

[107] Πλησίον οὖσαν τὴν γυναῖκα τήνδε τῆς προσθεσµίας 
τοῦ τὀκου ῥιγῶσαί φησι χωρὶς τοῦ πυρέξαι. πρόκειται δὲ 

τῇ λέξει τὸ ὡς ἔλεγον, ἐπὶ τῷ παραδύξῳ τοῦ πράγματος. 

ῴοντο γὰρ οἳ παλαιοὶ σχεδὸν ἅπαντες ἐπιγίγνεσθαι τοῖς 
αὐτομάτοις ῥίγεσι πυρετὸν ἐξ ἀνάγκης. αὐτόματα δὲ δηλον-- 
ότι μαλεῖταυ τὰ χωρὶς τῆς ἔξωθεν αἰτίας. ἐν γοῦν τῷ 

προοιµίῳ τοῦ καλώς ἐπιγεγραμμένου πρώτου περὶ νούσων, 
ὥς ἐξ ἀνάγκης ἐπομένου τῷ ῥίγευ τοῦ πυρετοῦ γέγραπταιω 
δέδεικται δ ἡμῖν τὸ τοιοῦτον ῥῖγος, ᾧ πυρετὸς οὐκ ἆκο- 

λουθεῖ, ψυχρῶν καὶ ὠμῶν χυμῶν ἔκγονον εἶναι καὶ διὰ 

τοῦτο μᾶλλον νῦν ἢ πάλαι γενέσθαι. τὸ γὰρ ταλαίπωρον 
τῆς ὅλης διαίτης, ἅμα τοῖς ἐπὶ τροφῇ λουτροῖς αΌροίξειν 

εἴωθε τὸ τοιοῦτον πλῆθος. ἔΟιπξ καὶ ἡ τοῦ Επικράτους 

γυνὴ τοῦτο ἔχειν τὸ πλήθος. ἐν γοῦν τῇ πρωτη τῶν ἡμὲ- 

δ]]ίο[α υοπαμπε. Όοιοβείπιο [εῦγε [οἶωα ῥρτοτ[μς ]ιμαί- 
εαϊτα ε[ἰ. 

ἨΠαπο πππ]Ίεγοπα «παπι Ῥγορε ἀε[ηίαπι ρατίαθ ἀῑδπι 

ε[)εξ, αΆδαιο Γεῦτε τίσα]{[ε ργοπαποῖαί. θεά αἀ]εοίαπι ε[ 

οτα]οπῖ, αἱ ἀἱοεραπί, εκ τεῖ πονιίαίε,  ΕΡαἰαβαπί επῖπι 

γείεγε Ρτορο οΠηΠος [ροπίαπεῖς τὶσοτῖθα εκ πεοε[ῃίαία 

Γερτεπι [ποσεάςτε, Βροπίαπεϊ [απο Υοσαπίαγ φαὰ οἴίτα οατι-- 

ἴαπι οχίεγηαπι οπαηίγ. Ἰπ Ῥγαείαίῖοπε Πίαφαε Πδρτί Ρρεῖπαϊ 

4ο πιοχρῖ ἀεοεπίοτ Ιπ[οπίρί, Γεῦτεπι τὶσοσῖ πεοε[ατίο 

ε[ζο οοπα] (σπα [οπἱρίμπι ο. ΑΔ ποδρῖ απίεπι ἀοπιοπβταίαπα, 

Ἠ]πςπιοςί τίροχεπι, 4πεπα Γευγῖ πο [αρ[εφπῖίας, {πὶςὶάο-- 

τηπι εἰ ογπάογαπα Ἠππιογαπι ε[[ο [οβο]επι, οὗ 1άᾳπαο ηππο 

πηασί (παπι οἶἶπι οχ][ίενε, ἰοΐίας Παιϊάεπι νΙοίαδ. ποπ Ἰα- 

Ῥογίο[ας, ππα οιπη Ὀα]ηεῖς α οἵρο ἴαΐοπι εορίαπι αοοϊπη-- 

Ίαγο οοπ{αενίῖ, Ἠαπο φποφιθ οορίαπι Ερίοταιἶδ πχος 8-. 

Ῥετα ν][α εἴι. Όιατο ρτίππο ἀἱο ἀρίαπι τὶβι]Πα αἲῖ, πεφας 
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θϱὦν ῥιγῶσαέ φησιν αὐτὴν, χωρὶς τοῦ Θεριιανθῆναι, τουτέστι 
χωρὶς τοῦ πυρέξαι καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς ὑστεραίας ὡσαύτως, 

εἶτα τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶν ἀποκυῆσαι, τάχα καὶ πρὸ τῆς 

ακριβοῦς προθεσμίας συμβάντος τοῦ τύκου διὰ τὴν σφο- 
ὁρότητα τοῦ ῥίγουο. μετὰ γοῦν τὸν ἡμέρᾳ β τὴν καρδίαν 
τουτέστε τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀλγῆσαί φησιν αὐτὴν καὶ 

τὰ γυναικεῖαν προσυπακοῦσαι αὐτῷ χρὴ µὀρία, καθάπερ καὶ 

τὴν πρὸ αὐτῆς, είτά φησι προσθεµένην αὐτὴν κουφισθή- 

ναι. προείρηται ὃ ὅτι καὶ βάλανον καὶ πεσσὸν ἐπὶ τῷ 
προσθεμένῳ δύνατόν ἐστι προσυπακούειν. εδ ἑξῆς κατα-- 

λέγει συμπτώματα νοσημάτων ὀξέων, κεφαλῆς μὲν καὶ τρα- 

χήλου καὶ ὀσφύος πύνον, ἀγρυπνίαν δὲ μαὶ διαχωρήσεις 

ἀκράτως χολώδεις, ᾧ καὶ ὅῆλον ὡς οὐκ ωμὸς µόνον, ἀλλὰ 

καὶ χολώδης. ἐπλεόναδε χυμός. ὄντων δὲ τῶν οὔρων λεπτών, 
ἀναγκαῖον ἦν χρονίσαι τὴν νόσον. ἐπεὶ δὲ καὶ ὑπομέλανά 

σησι ταῦτα γενέσθαι, τοῦτο δὴ τὸ σὺν ἀγῶνι καὶ ταραχὴν 
δηλοῖ καὶ µέχρι γὲ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέρας ἄδηλον ἦν εὲ σω- 

Ἱποα]α]ῇΠα, Ίος οβι, Ἠπθητιο {εργιοϊία[ζα, ταχ/πιααε [αι Πίοτ 

Γεόππάο ἀἱε; ἀείπάς ἰεχίο ἀῑε αο {ωτία[αμ απίε εχαοίαπη 

ἀῑεῖ Ῥταε[ηΙοπεΠι τ]ροχῖς γεμεπιεηῖῖα Ῥερεγ]ε. Ῥέουπάο 

α Ῥατία ἆἱο οαγάῖαπι, Ίος ε, οπΠοίηπι νεπἰγ]ου 1 111 

ἀο]ι][ζε Ρτοίετί εἰ πιπ]εδγία, [οἰ]]οεί αἱ [αραιάίτε οροῖ- 

τε ππεπιρτα, γε]α εἰ πια]ετῖ Ῥχαεάιοίαε. [Ὠεϊπάε εἴ 

{πρροβίο εαπι αἲῖ ε[ε Ἱεναίαπ. Ομοὰ απῖεπι εκ εο νο- 

ςαῦμ]ο ΄ ΓΠαρροβίο ἀπίε]]ϊσι αιιεαί γεὶ Ῥα]απμς νεὶ Ρρε[α» 

απίεα ἀῑοίμπι ε{. Ἱπάο ογάἰπο ΠιοΥβογπα αομτογιπα, [σπι- 

Ρίοπιαία χεςεη{εί, αρ] [ο]οεῖ, οεχνιοῖ εἰ ἸπαιβογΙΠι 

ἀο]οτες, ΥΙβΙ]185 αἴιοφιιε εί ἀε]εοίϊοπες ππεγο Ῥ]]]οία», Όπο 

Ραίεῖ ποπ Ἰποάο οτγιάαπι, [εά εἰ Ὀ1οίμπι Ἠαπποτεπι 8ΡΗΠΙ-- 

ἁαίΐε,. Οπιπι ααίεπι εἳ πτῖπαε [εμας ε[[οηῖ, πιοτριατ ἁ]ιι-- 

αγηύαι ε[ο πεοε[ῖο ΓΙ. Οιοπίαιη γεγο εἰ µας {αῦηίσγαν 

{ω]{[[ο τεια]τ, 1ά [απο οιπη οεγιαμηῖπε οἱ {μχραίίοποπα Πρη]- 

Πσαι. Εϊ αἁ ιπάεοίΠ]ΙΠι Ώδαπε ἀῑεπι απ πια]]ετ [αἶνα {ο- 

1εἰ Ἱποετίαπι εταῖ, πυ]]ο Ιπίεγεα πιαπΙ{ε[ίο Βρπο οοπ]ρα- 
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Εὰ. ματι, ΙΧ. [107.] Εά. Βα[, Υ. (387. 348.) 
Φήσεται τὸ γύναιον» οὐδενὸς ἐν τῷ μεταξυ γενοµένου ση-- 
µιείου σαφοῦς, ἐφ ᾧ τις ἢ σωτηρίαν ἢ) θάνατον ἐλπίσει. 

κατὰ δὲ τὴν ια ἐπεφάνη τι σωτηρίας σηµεῖον, ἔνθα φη- 

σὶν, τα (9588) οὕρησεν εὐχροώτερα συχνὴν ὑπόστασιν 
ἔχοντα, διῆγε κουφότερον. ἐπ αὐτῆς οὖν ὀψὲ τῆς πέψεως 

τών χυμῶν ἀρξαμένης ἀναγκαῖον ἦν Ἰρονίσαυ τὸ νύσημα 

καὶ διὰ τοῦτο τεσσαρεσκαιδεκαταῖον μὲν ἐκρίθη τὸ πρώτον 
ὡς ἀκινδύνως ἔχειν ἤδη. μεταξὺ δὲ ἄχρι τῆς τεσσαρακο- 
στῆς ἐνοσηλεύετο, τελέως δὲ κατὼ τὴν π ἁπηλλάγη. µμέ- 

νήσο τοιγαροῦν ας ἡᾗ πεῖρα μαρτυρεῖ ὅτε ἡ τεσσαρακοστὴ 
καὶ ὀγδοηκοστὴ κρίσιµοί εἶσε, ψευδοῦς ὄντος καὶ μὴ φαι- 
νοµένου διὼ τῆς ἐμπειρίας τοῦ κατὼ τελείας ἑβδομάδας 

συναριθμεῖσθαν τὰς κρισίµους ἡμέρας. οὕτω γὰρ ἂν ἡ µβ' 
καὶ γ καὶ ξ καὶ ὃ καὶ π τὰς κρίσεις ἔφερον, οὐ μ καὶ 
ἕ καὶ π. 

τοπίο, ἵπ πο φαῖς Γααίοι νε] πιογίοπι Γρετα[ει, [πάο- 
6ΊπΙο γετο ἀῑε Ἱ]]ακῖί αιοάάαιι [αλα βσααπα, αβὶ αἲε: 

πηζεοῖπιο ἀῑε πα]πχ]έ 4παε ππε]]ογί ε[Πεπῖ οο]οτῖς εἰ απαε 

πα] μπι Ἠαρετεπί [οάιπιεπίαπα,  1μενῖας Παρα, Ἐοάεπι 

άϊε «πι γε[ρετῖ Ἠαπποταπι οοοίίο οοερῖ[εῖ, πεοείΤε εταῖ 

υἱ πἹοχραθ Ῥτοίταμετείωτ, Ρτοϊπάεααε ἀεοῖπιο απατίο οπ]- 

ἀεπι Πία ρτίπιαπι ]αάϊσαία ε[ί, αἱ οἰίτα ρετίου]απα ]απα Ἰμ8-- 

Ῥεγεῖ, ἀἰεριας νεγο αἆ αααἀγασεβαιαπι πδᾳσε ἀῑεπι Ιπίε-- 

ππεά]]6 αερτοίαραῖ; Ῥτοχία6 νετο οοἰαρεβπιο ἀῑο Ιβρεταία 

ε[Π. Τίαφαε πιεπιογία ἰεπετί νε]ῖπι 1 αιοὰ εκρετίπιεπίαπα 

αἰτεβαίατ, αααάγασεβπιαπα εἴ οοίοβεβπιπι ]αβϊσαίοτῖος ε[ε, 

ππεπάαοϊαππᾳαε ε[]ο πεο εκρεΓΙπιεΠπίο αΡΡΔΓΕΤΕ ἸαάιοβίοτίοἙ 
ἀἷες ἀπ[ερτῖς Γερίϊπιαπϊ οοππιππεγατϊ, Τα παπιααε εἰ ᾳὐ8- 

ἀναρε[πιμ Γεουπάις οἱ [εχοσε[πιι [εις εἱ οοἱορε[ίπιιις 

ἁματίας α.ΤΓεγγτεπῖ Ἰαάιοία, ποπ αααἀταρε[πιαθ, ηοι [εχα- 

5εβπιαθ, ποη οοἴορεβπιβ, 

.---- 
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Εὰ. Οπατι. ΤΚ. [108.] Εὰ. Ρα[,. Ῥ. (9568.) 
στ. : 

[108] ἈΑλεανακτίδην, ὃς κατέκειτο ἐπάνω τοῦ Ι{ρακλείου, 

πῦρ ἔλαβε πεπλανημένως. Ίλγει δὲ καὶ κεφαλὴν ἐξ αρχῆς 
καὶ πλευρὸν ἀριστερὸὺν καὶ τῶν ἄλλων πύνοι κοπιώδεα 

τρὀπον, οἳ πυρειοὶ παροξυνόµένοι, ἄλλοτε αλλοίως 

ατάκτως. ἱδρώτὲς ὑτὲ μὲν, ὁτὲ ὃ οὔ. 

ἀπεσήμαινον οἱ παροξυσμοὶ ἐν κρισίµοισι μᾶλλον. περὶ 

δὲ εἰκοστὴν τετάρτην καὶ χεῖρας ἄκρας ἐφύγετο, ἤμεσε 

ξανθὰ, χολώδεα, ὑπύσυχνα, µετ ὀλίγον δὲ ἐώδέα, πάντων 

ἐκουφίσθη, περὶ δὲ τριακοστῇ ἐὐντι Ίρξαεο ἀπὸ ῥινῶν 

αἱιιοθῥαγεῖν ἐξ ἀμφοτέρων καὶ ταῦτα πἐπλανημένως κατ 

τὰ μὲν πλεῖστα 

3 3 3 ’ 4 281 {9 ὀλίγον, μέχρι κρίσεως, οὐκ ἀπόσιτος δὲ οὐδὲ διψωδης 

παρὰ πάντα τὸν χρύνον οὐδὲ ἄγουπνος, οὖρα δὲ λεπτα, 
3 ” .Ἡ ” . , 

οὐκ ἄχροα. περὶ δὲ τεσσαρακοστὴν ἑων οὗρησεν υπὲ- 
ό ς ’ Γι ῃ Ε] υ . ε ’ ε 

ρυῦρα, ὑποστασεν πολλὴν λίην ἐρυῦρην εχοντα ἐπουφισό). 
λ - -” 3 ε ς Π 

μετα δὲ ταῦτα ποικίλως τὰ τῶν οὕρων, ὁτὲ μὲν ὑπυστα- 
» ΓΑ α { 2ν 3 Σο . ” ς Π λλὴ 

σιν είχεν, ὁτὲ ὃ οὔ. ἑξηκοσιῇ οὗροις ὑποστασις πολλη 

ὧν, γι. 
Οἰεοπα οἰιά τε, ομί [ιργα Πεταε]ίμπα ἀεομππδεδαι, ἴδηῖς εὐ- 

Ταΐϊῖςε ργελειᾶϊε ; ἔμπα εαρµὲ αὖ ἱπιίο μπα [υῖ[έγιτα ἶα-- 

ἴμς ἀοϊμῖε «αεἰεγαίφµε ρατίες Ἰα[[μαιπὶς ππιοᾶο ἴαδοτει 

νεπατιῖ, [εῦγες αἰίας αἰἰίεγ εἶγεα ογάίπειι εταςεγύαπιες, 

ΓΠιάογες ἴπεεγάιπα φμίάεπι, ἱπιεγάμπι νετο ππηῖππε. Ένα-- 

οεγδαείοπες Ἡὲ γἰιγίππιπα ἀεογειογῖὶς ππακῖπιε ἀἰεῦμς Ἱπ- 

ραάεύαμι. Αἆ υἱρε[πειη Φα επα ἀῑεπι επίγεππαο Ἰπᾶ- 

πμς }ηἱςειοεδαμὲ, ανα, δίίο[α ει [μὸ[γεφμεπιῖα υοππκῖξ 

εἰ ραμίο ρο[ὲ αεγµβίπο[α, οπίδως οπιπίδμ» {εναίμς εβ. 

Οἴτειιετ χἰβε[αµπαη ρτοῇμετε [απβμῖς εν πγαφµε πατε 

εοεμἰὲ, τάφμε ἱπεοπ/[ίαπίετ ραμίαιϊῖπι αἆ ]μαάϊσίμται µοφμες 

/εά εἴδωπι 0η αυνετ[αδαιμή, πέεφμε [Πεἰἱομίο [ως ιοἱο ἴεπι- 

Ῥογε [μῖέ, πεφµε ἵπ[οπιπῖς, ηγίπαε 1ΕΠΜΕς, ποπ ἀεεοίογες. 

Οιαάταρε[ιπιο νεγο [ωῤγμύτα ππϊπαϊι 4 µαε /εἀ πιει ἔγη 

γμὂγμήη εορἰο[ωτα εοπεπεύαπε; ἰεναῖις εἰ.  Ῥο[εα υεγο 

φατίε [ε Ἱιαύμεγμπε μµγίπαε, μὲ φµαε ἐπιεγάμπα [εάίπιεη- 

ἔμπα Ἱιαδεγεπέ, ἰπεετάμπι υετο πεφµαφµατη. ὁεκναβε[ιπιο 
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καὶ λευκὴ καὶ λείη ξυνέδωκε πάντα, πυρετοὶ διέλιπον, οὖρα 
δὲ πάλιν λεπτὰ μὲν, εὔχροα δέ. ἑβδομηκοστῇ απύρετος 
διέλιπεν ἡμέρας δέκα. ὀγδοηκοστῇ ἐθῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς 
ἔλαβεν, ἵδρωσε πολλῷ, οὔροισιν ὑπόστασις ἐρυθρὴ, λείη, 

τελείως ἐκρίθη). 

Αλεονάκτην, φησὶ, πῦρ ἔλαδε, τουτέστο πυρετὸς σφοδρὸς 
κατέσχεν  εἶτ ἐπιφέρει πεπλανημένως, ὅπερ ἐστὶν ἄνευ τῆς 

/ 3 ή Δ 
κατὰ περίοδον τάξεως, ὡς ποτὲ μὲν, εἰ οὕτως ἔευχε, διὰ 

τρίτης τε) τετάρτης ἡμέρας πυρέξαι, ποτὲ δὲ διὰ πέμπτης 
ϱ) ἕκτης. παρακολουθῆσαι δ αὐτῷ διὰ παντὸς ἀγαθὰ ση- 

ω 3, .. ” ιά 3”, 3 

µεῖα τὼ περὶ τὴν ὄρεξιν τῶν σιτίων καὶ ὕπνων, ἄδιψόν τ 
εἶναι καὶ οὐρεῖν οὐκ ἄχροα. ταῦτα γὰρ αὐτὸς ὃ Ίππο- 

... 3 κ 2 

κράτης κατὰ τὴν λέξιν ἔγραψεν ὡδί' οὐκ ἀπύσιτος ουδὲ 
’ ΔΝ ’ ᾽ / οἱ Ὁ) “ 3 

διψωώδης παρὰ πάντα τὸν χρόνον ουδὲ ἄγρυπνος. ἅμα δὲ 
Δ υ [ 3 Ν 5 Ν ’ Ἅ Ε) 

τὸ μη χολωδη καὶ δερμὸν είναι τὸν πλεονάξοντα χυµμον ἐξ 

μγἰὶς [εάπεπίμπι εορἰο[ωπα αἶδιπι εἰ Ίαευο Γμῖε, τεπηῖ[]α 

μπε οπιπίας, [εῦτες ἐπιεγπείΓετιωε, πγίπαε ἵεγμπι ἔεπμες 

ομίᾶετα, δοπὶ ἔαππεπ οοἰοτῖς. «Πε Γεριμαβεβπιο α Γεῦτε 

[δε Γμωῖε φµαε αἱες ἄεοεπι ἐπιεγπιίίη. ΟΌειοβε[ιπιο τί- 

6οτε οδοτίο, [εῦτὶς αοεµία ρτε]επᾶίε, οορίο[ε [μάσυϊε, 

μτἰπῖς [εάιπιεπέμπα ΤΜΟΥΗΠΙ αο ἴαενο Γμῖε, ῬετΓεοιε ]μᾶι- 

οαῖμς ε[. 

ΟΙ εοπασοαάσπα, ἀπαυῖξ, 1ραῖς Ῥγεμεπάϊ{, Ἠοο εβ {ερτῖς 

νεµεππεης ἀείϊπιϊί, Ώεἴπάε Ἱπ{ενί ετταίῖοε, ααοά εβ α,δαιε 

π]]ο οἰγουῖίις ονάϊπε, πέ Π νονβῖ σταίῖα Ππιετάαπι απϊάεπι 

Ιότιο νε] απατίο {ευτίοΙα(ζί, Ιπίεγάαπι απ]πίο γε] [εχίο. 

Τρίαπι απίεπι αὐ ΠπΙίΙο αἲ Άπεπι Ῥοπα ἄρπα οοηΓεηπσία 

{απε, οἱδὶ αρρείεηίίαν {ΓΟΠΙΠΙ5, Ρρταείετεα ᾳποᾷ ποα ΠΙΙ-- 

γοί, Ὠηθο υπγῖπα ε[[εί ἆθεο]οῦ, Ἠαθεο εμῖπι αἆ νετριιπι Πα 

ΓονιρΠϊι Ηιρροσναίες: οἴραπα 1ος αγετ[αραίας, πε(αε ΠΙΙ-- 

οαἱο[α5 ἴοίο ἴεπιροτο {αΐ, πθ(ιε Ἰπ[οπιπῖς εταῖί; πια] 

νοτο αιοά Ίθῃια Ἠήο[αδ πεααε οα]ἰάας ε[ζεί αιπὶ τεάμ-- 
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” -- 3 ” 

αὐτῶν ἐδηλοῦτο. διψωδεις γαρ ὑπ ἐκείνου καὶ ἄγρυπνου 

γίνονται καὶ μᾶλλον ἀπόσιτοι, τουτέστιν οὐκ ὀρεκτοί. εἰ μὲν 
οὖν ὥσπερ εὔχροα τὰ οὖρα διὰ παντὸς ἦν, οὕτως καὶ τῆς 

, / -” ΄ 

συστάσεως εἶχε μετρίως, οὐ ἂν εἰς χρύνου µῆκος 1 νόσος 
-” -ᾳ335 2 ] 3 / Δ ’ μή 3 λ 

παρΏλθε. αλλ ἴσως μὲν ἐκρίθη περὶ µ, ὠσπερ εἰ καὶ 

νεφέλην εἶχε χρηστὴν, Θᾶττον ἂν ἐπαύσατο. νυνὶ ὃ ἐπεὶ 
. Ξ /; ω 

λεπτὼ διὰ παντὸς ἦν τὰ οὗὖρα, γθόνου συχνοῦὺ πρὸς πέψιν 
- 3 στ ’ « 3 -” 

ἐδεῖτο. περὶ [109] ὁὃ οὖν τὴν μ΄ ἡμέραν οὐρῆσαί φησιν 
.] ΔΝ ε Π ς / .) 3 .) 5», 3 4 

αὐτὸν ὑπέρυθρα, ὑπόστασιν πολλην ἐρυῦθραν ἔχοντα. το δὲ 

ποιοῦτον οὖρον ἐν τῷ προγνωστικῷ πολυχρονιώτερον μὲν εἷ- 
ναί φησι τοῦ τὴν λευκὴν ὑπόστασιν ἔχοντος, σωτήριον δὲ 
κάρτα. μετὰ δὲ τὴν μ ἔγρθαψε ποικίλως τὰ τῶν οὔρων 
αὐτῷ ἠγενέσθαι ποτὲ μὲν ὑπόστασιν ἔχοντα, ποτὲ δ' οὖ, 

σύμφωνον τοῦτο τῶν πεπλανημένων παροξυσμών ἐκεῖνοί τὲ 
γὰρ ποικιλίᾳ τῶν τὰς νόσους ἐργαζομένων γίνονται χυμῶν, 

ο ” 3 1« 
ἡ τε τῶν οὔρων ἀπεψία καὶ πέψις ἐναλλαξ φαινοµένη τινὼς 

ἆαραῖ απποτ 15 Πσηϊῃοαραίατ : αὐ 11ο Παπιπο ογθαπ/{αχ 

βεσηῖ εἰ ΠΠραπάϊ εἰ Ππίοπιπες εἰ αηασῖς οἶθο αγεγ[απἰες, 

Ίος οε[ί ποπ αΡβρείεηίει Όιατε {Π ααεπιαάπιοάμπα πτίπαε 

Ῥοπί εταπί οο]οτῖ5 ρεγ ἰοΐίαπι πποχραπα, Πα εἲ [ειπε ίσα 

λαβατΠεπε πιοάετγαίαπι, 11 ἰεπιροτί Ἰοησπάίπεπα ΠΙοΥΡιι5 

Ρτοάμοίας ποπ {α1[[εις {Γεά {ογία{] ἀῑε αιιαάταρεβπιο Ία-- 

ἀῑσαίις {Η1[εΕ, απεπιαάπιοάσπα εἰ πιρεπι β Ῥοπαπι εἰ α{ῖ-- 

Ίοπι Ἰαρυ][[ει, οε]ετίῖα πιονρας οε[ηΤει,. ΊΆιπο νεγο αμῖά 

Ἠγ]ηαε ρετ {[οίμπι ΠπιοΓΡΗπι ἴεπιαες εταπῖ, πΠ]ο αἆ οοπ- 

οοεΙοπεπι Ίεπιροτε Ἱπά]ρεραπί. Βίε Ιδίίατ αιαάτασε[πιο 

{ρ[απι αἲί παϊηχ][]ο ΓαΏχαβγα, 4 πας Γεάπιεμίηπα τιβτυπι ϱο-- 
Ρίο[απι Παρετεπῖ. Τα]επ γεχο υτῖπαπι αἲί ἴπ Ργορποβ]οο 

Ίοπσε ἀῑαίατπίοτεπι ᾳπ]άεπι εί[ε εα αιιαε α]θιπι Ἠαρεέ Γεὰῖ- 

πεη{ππι, [οὰ να]άε [αἸαβτεπι. Α αιιαάτασε[ιπιο ἀῑε [ογίρβ! νατῖας 

1Ρ{ απίπας {α[[ε, ἀπίετάαπα Ἱαρεπίος [εάιπιεηίαπι, Ἱπίετάαπι 

νετο ποΏ,ᾳαοά εγταπ ρα» αοοε[Ποπίρα5 οοπγοπῇ!. ας {αἱ ἆθπα 

εκ Ἠαπιοχάπῃ ΠΙΟΤΡοΟς Ρτουγθεαπ/{ῖαπι ναπ]είαἰο ρτοβοϊδουπίατ, 

υγίπαθ (ποφπε 1ποοσ[ῖο εἰ οοοίΙο αἰἴεγη]5 αρραΓεΠίεΒ, αϊᾳιοῬ 
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Εά. Οµατι. ΤΧ. [109.1 Γὰ. Ρα[. Υ. (358.) 
ῃ ος σος’ , 9 5» . 

μὲν αὐτῶν ἐδήλου πίέττεσθαι, τινὰς ὃ απέπτους διαμένειν. 
” Ν -“ , Δ ες 

καὶ γοῦν τὴν ἕ ἡμέραν πολλὴν καὶ λείαν καὶ λευκὴν ὑπό- 
’ Ν Ν Δ ” 3 ’ “5. 

στασιν γενέσθαι φησὶ καὶ δια τοῦτο ἐπιφέρει, ξυνέδωκὲ 

πάντα, διέλιπον οἱ πυρετοί. αλλ ἐφεξῆς γε τούτων ὡδὶ 
/ Σχ 2, ὓ κ γράψας, οὖρα δὲ πάλιν λεπτὰ μὲν, εὖχροα δὲ καταλελεῖφθαί 

Ίινας απέπτους ἐνδείκνυται χυμοὺς ὦν κατὰ βροαχὺ πε- 
σθέντων 1) ὀγδοηκοστὴ τελείαν τὴν κρίσιν ἠνεγκε, περὶ ἧς 

ἔγραψε κατὼ λέξιν οὕτως. ὀγδοηκοστῆ ἐθῥέγωσε, πυρετὸς 

εὺς ἔλαβε, ἵδ λλῷ, οὔρησεν ὑπόστασιν ἐρυθρὴν, λεί ὀξὺς ἔλαβε, ἵδρωσε πολλῷ, οὔρησεν ὑπόστασι» ἐρυθρὴν, λείαν, 
/ 3 ’ υ ι 3 ” - . , « 

τελείως ἐκρίθη. µέμνησο δὲ πάλιν ἐνταῦθα τῆς ἰδέας υπο-- 

στάσεως µέγιστον δυναµένης, ἐν οὔροισι μὲν τὴν λευκὴν, 

παχεῖαν δὲ καὶ τοῖς ἀποθανοῦσι γεγονέναι φησί. ἐπὶ }οῦν 

Σιληνοῦ δευτέρου γεγραμμένου τῶν κατὼ τοῦτο τὸ βιβλίον 
οὕτως εἶπεν, οὔὕρησεν αθρύον ὑπόπαχυ κείµενον ὑπόστασις 
κριμνώδης λευκη, καίτοι κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἀπέθανεν ὁ 

3 ” ε , , υ ’ Ν . ’ 

Σιληνὸς οὗτος ἐπὶ τῆς ἑνδεκατης ἡμέρας τῇ ε τὸ εἰρημέ- 

φον οὖρον αποκρίνας. ἀλλὰ καὶ τῶν κρισίκων ἡμερών τῆς 

περιόδου µέµνησο, τῆς μὲν ἑξηκοστῆς προκρινάσης, οὐ τῆς 

απ]άοπι ἱρ[οταπι οοφαὶ οΠεπάεραπε, αἷοφ νετο {ποοςίο 

Ῥετιπαμετε, Αἲ Ύεγο ἀῑε [εχαρείίπιο Γ[εάιππεπίαπι οΟΡΙΟΓΗΠΙ 

Ίαενο εἰ αἰδιπι Γα][ε Ῥγοπιποῖαξ, 1άεοφμε Γαρά1: τεπη]α 

Γαπί οπιπία, Περγες Ππίθεπι[εταπί,  Ὑεταπι αποπίαπι Τα 

Ρο[ίεα [οηρΠῖ: ατῖπας 1Γεγαπη Τἴεηιες απἶάειι, [εά Ῥοηί «ο-- 

Ἰοτῖς, χοβάιιο αοθάαπι Γ][[ε ἀποοςίον Ἰπιογος οβοπα1, 

αἴδας ραυ]αἰἶπι οοποος[ῖ ἀῑςν οοἱοσείίπιας αΡ[ο]α αμα ]-- 

ἀῑσία πι αἰαλε, ἆε απο αἆ νετριπα {ο [οπρβί: οεἱοδεβπιο 

τίσιε, {ευγῖς αοπία ῥγεμεμά{, οορ]ο[ε [ιζαντί, υγ]η]5 [ε-- 

ἀἰππεπί πα ΓάΡΓΙΠα 4ο Ίενε {μ1ΐ, ρετ[εοίε ]μάϊσαίας εΠ. Ἠϊο 

τητ/[α5 πιεπεπίο ΓεάιπιθηίΙ Ἰάεαπι πιαχ]πι εἶἰ[ε ΙΠοπιεΗ 1. 

Ίτπ υπ]ηῖς αυ]άεπι αἰθαπα ΓεάΙππεμίαα, [εὰ εγα[ανα 5 ααὶ 

ορίογιπὲ {Γωμ[ο ἀοοσαί. Ἴναπι 4ε ΦΙιεπο αιὶ Γεοαπάας Πα]ας 

Ηρνί αεσετ {[οπρίας ει Ἱία Ἰοᾳμίαν: πΙπατε οοπβετίτηι 

{αρογα[απαι ἀεροβίαπας Γεάιηομ[ασα. ογα[Ποχί {απίπας βπ]ε, 

δισ; παπα Θί]οπιις 1ο ρο[ίσγο ἀῑε οὐτεγιέ ἀῑε 1111- 

ἀεοεῖπιο, απ ἀεοῖπιο ἀῑοίαπα πχίπααν εχογεν][]οί, απ οἶχ- 
΄ 

ου1έ18 εἰίαπι πιεηιϊπογ]5 Ἰαάτοαίοτίογαμα ἀῑεγατη.  Ὀεχκάρε- 
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Εὰ, Οἶωτι. ΙΧ. [109.] Εά. Βα[. Υ. (489.) 
ἔγ. ἐπ αὐτῇ δὲ τῆς π᾿. οὐ τῆς ὀγδοηκοστῆς τετάρτης ὡς 

τών τριῶν ἑβδομάδων οὐκ εἰς τὴν κα ἡμέραν διερχοµένων, 
αλλ ἐν τῇ κ΄ περιγραφοµένων. 

δν 
Ζήέτωνα πῦρ ἔλαβεν, ὀσφύος βάρος ἐπώδυνον. δευτέρῃ ὕδωρ' 

πίνοντι ὑπόσυχνον, απὸ κοιλίας καλώς διῆλθε. τρίτῃ 
κεφαλῆς βάρος, διαχωρήµατα λεπτα, χολώδεα, ὑπέρυθρα. 
τετάρτη πάντα παρωξύνθη, ἐθῥύη απὸ δεξιοῦ μυκτῆρος 

αἷμα δὶς κατ ὀλίγον νύκια δυσφόρως, διαχωρήµατα ὅμοια, 

τῇ τρίτη, οὖρα ὑπομέλανα εἴχεν, ἐναιώρημα ὑπόμελαν ἐὼν 
διεσπασµένον, οὐχ ἱδροῦτο. τῇ πέμπτη ἐρόυῇ λαῦρον 
ἐξ αριστεροῦ, ἄκρητον, ἵδρώσεν, ἐκρίθη. μετὰ δὲ κρίσιν 

ἄγρυπνος παρέλεγεν, οὖρα λεπτὰ ὑπομέλανα. Λλουτροῖσιν 
ἐχρήσατο κατὰ κεφαλῆς, ἐκοιμήθη, κατενὀευ. τούτω οὐχ 

ὑπέστρεψεν, ἀλλ ἡμοθῥάγη πολλάκις καὶ μετὰ κρίσιν. 

{πια επῖπι ργαο]πάἰσαντῖ, ΠΟἨ [οκασε[ίπιιι ἐεγίῖι; ἀεϊπάς 

οοεἰοσεβπιΠς ο ΕΤΗ. τες επῖπι Γερίίπιαπας ἨοἩ αᾱ ἀῑειπ 

νίσεβπιαπα ρτίπαπα, [εὰά νΙσε[πιο οἰχομπι[οηρυπ{ις, 

ΥΗ. 

ΠΜείοπεπα [εῦτίς υε]επιεπς ργε[επᾶιε, ἀοΐογοτα ἱπεμ]ε ἰμπι- 

δοτµπι Αγανιίαι. δεεμπάο ἀἄἱε αφμα εορἰο/[ε εροία αὖ 

αἶνο δεἰίε μτοᾶιι. Τεγιῖο εαρὶες ϱταυϊίας, ἀε]εοίοπες 

ἔεπμες, διίο[αε, [μοτιθγαε,. «(Όματιο οπιπία εβασεγῥαία 

[ωμε, δὶς επ πατε ἀεπιγα [απβιῖς ραμίαιίπι ε[βικίε, πο-- 

εἴεπι πποἰε[ῖε εμ[ίε, ἀε]εοίοπες εαεάεπι ϱµαε ἅίε εεγεῖο 

Γμετε, µτίπαε [μζπίρταε. [μὐπίβγμπι αο ἀῑνιμί[μπα επαεο- 

Τεπια ᾖαδεπίες ποπ [μῤ[ιάεῦαπε. «Ομίπιο ἀἰε εν πατε 

[πίτα [απρμίς ε[Πιαίι εορίοΓως, [ποστς [μάανῖεν Ἱι- 

ἀἰεαίμο ε[. -« Ἱμάϊοίο ρετυἰριῖ, ἵπ ογαιίοπε ἀείίγαυτε, 

μγψιας ἴεπμες, [μόπίρταε, ἰοείοπε οαρἰεὶς [ως ε[, ἆογ- 
ππϊυϊές πιεπέε εοπ[λι. Ἠμίο ποπ γεεῖάἰε [εῦγίς, φεγιῖη 

ψο[ῖ {μάίείωπι ετεύγο [απβμίὶς ὁ πατίδις εγιρίε. 
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[110] Οὗτος ὁ ἄθῥωστος μαρτυρεῖ τῷ καθύλου λόγῳ τῷδ, 

αἱμοθῥαγίαιυ λάβροι ἐκ ῥινῶν ῥύονται τὼ πολλά... φαίνέταυ 
(259) γοῦν ὑπὸ μόνης αἱμοθῥαγίας αριθείρ τὲ καὶ σωθεῖς, 

καίτοι Υ οὐκ ακίνδυνα έχων σημεῖα. κατὼ Ίοῦν τὴν ὃ' ἡμέραν 7ὲ- 
φνέσθαι φησὶν αὐτῷ οὖρα ὑπομέλανα. εἴτ ἐπιφέρει, εἶχεν ἐναιώ- 
θήμα ὑπόμελαν ὂν διεσπασµένον, οὐχ ἵδρωσε" καὶ μέντοι κατὰ 

τὴν ἕ ἡμέραν αἱμορῥαγήσαντα αὐτὸν καὶ ἱδρώσαντα καὶ κρι- 

θέντα ἐπὶ τούτοις" ὕμως ἐπὶ τούτοις οὖρά φησι λεπτα, ὑπο- 

µέλανα, κάπειτ ἠγρύπνει καὶ παρέλεγεν, ὅπερ ἐστὶ παρελά- 

λει. μέγιστον τούτου σὲ βοήθημα ἐδίδαξε τὸ κατὰ κεφαλῆς 
λουτρὸν, εἰρηκὼς ἓν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων φυλάσσεσθαν 

θεῖν τὸ λουτρὸν ἐπὶ τῶν αἱμοθῥαγούντων, εἰ μὴ. ἔλαττον τοῦ 

καιροῦ ῥέοι µνυνὶ δὲ ἔλαττον ἦν τοῦ προσήκοντος, εἴ γε 
μὲν ἄγρυπνος διέμεινὲ καὶ παρέλἐγεν, ἀλλὰ καὶ ἃ δεῖ ἄγειν, 
ὕπη ἂν μάλιστα έπη, ταύτῃ ἄγειν διὰ τῶν συμφερύνεων 

ΟΡ ὀρθῶς ἐν τῷ καθόλου λελεγμένον ὑπὸ τοῦ νῦν 

γενοµένου μαρτυρεῖτων. καὶ μέντοι καὶ τοῦδε µέμνησο τοῦ 

Ἠ]ϊο αοστοίις Ἰαῖο ογαἰ1οπὶ υη]νετ[ας Πάσπι Γεοῖ!, [αχ-- 

σαϊπῖς ο πατῖρας εγαρ[ῖομε5 Ίαχσας εἰ οορίοίαε ΡΙεσαπφιιε 

Ἱϊροταπί, ὙΨπάείατ επ α [ο]α [αηπσαη] εταρίίοπα μπι 

Ἱαφ]σαίαφ πι [ετναίας, οἰϊαπη[ ῄσπα ποπ πα ροτῖσι]ο 

Ἰαυογεῖ, Οπατίο ἀδιίας ἀἷς πγίπας ἀρί Γαρηαῖρτας Εα[ο 

Ῥτοίενί,.  Ὠείπάε ΙΠΕεγί: ο πας . επαθοτειπαία [αρηῖστα σοη-- 

{ἰπεγεῖ εἰ ἀ[ροιία, ποπ Γαάαν]ῖ. Αίφαο 4ῑε αἰἠϊο ίαπι-- 

νὶς [αησαῖς εγαροτὲ αἱ Γαάανεγῖ, εκ Ἠϊσαιπαε {πεί Ἱάάι-- 

οαίᾳς, αὐ 15 {απιεπ πτίπαε, Ἰπαῖε, ἴεππεν εἰ ΓΠιρηΐῖστας, 

ἀοϊπάε νισι]ανιῖ, ἀε]χαν]ί, Ἰοο ε[ί Ῥταείευ ταβοΠεΠα Ἰο-- 

απαίις εΠ. Μαχίπιαπαι Ἠπ]ας τοὶ Το: ἀοσπῖί τεπιεζΓάπι, 'σα-- 

ριῖς Ἰοΐοπεπι, «απ 1 Πῃγο ἆθ ΙΠΟΥΡΟΡΗΠΙ αοἀ[οσαπα 

νὶοῖα ἀῑχετίτ, Ἠῖ5 ποπ Ἰαναπάαπι ε[[ε οαρυξ, απϊδιι 6 Ἠᾶ-- 

τίῬας εταπρῖῖ {αησιῖδ, ΠΠ πηῖπαδ 4παπ Ἱαβήα Πε Ππχε- 

τι Ἀιπο νετο ]αῇο' πι]πας Πακεταί: ν]σ επίπ ῥευπια- 

πηοὺαῖ εἰ ῥργαείεγ ταίῖοπεπι Ἰοᾳπεραίαν. ΄ Γναείογεὰ αιιηε 

ἄασεγε οροτίεί απο ππακίπια Ργοροπάοί παίατα, εο Ρος 

Ίοσα οοΠ/{εγεηίῖα ἁποεπάα [απί, τοοία απ]ινεν[αίον ἀῑσοίαπα 

αΏ 6ο αιοά πωπο {ασίμαι εβ Πάεπι αοορῖ, Μειιοτῖίαε 
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κατὰ τὴν τῆς τρίτης ἡμέρας διήγησιν πο... βάρος κέφα- 

λῆς ὡς τοῦ πλήθους ἐπ αὐτὴν φαινομένου. µέμνγησο δὲ 

καὶ ὅτι κατὰ τὴν δ' κρίἰσιμον οἶσαν αἱμοθῥαγεῖν ἤρξατο. 

τῇ δὲ ε τελέως αἱμοθῥαγήσας καὶ ἑδρώσας ἐκρίθη. ταῦτα 
ὃ ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς περὶ κρισίμων ἡμερῶν ἕξεις ἐξειργα- 

σµένα. τὸ ὃ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ὕλης διηγήσεως γέγραμ- 
µένον ὑπ αὐτοῦ, τοῦτο οὐγ ὑπέστρεψεν, αλλ ἡμοθῥάγει πολ-- 
λάκις καὶ μετὰ κρίσιν εἴρηται διότι χωρὶς πέψέως τῶν οὔρων 

ἐκρίθη. μἐμαθήκαμὲν δὲ παρ αὐτοῦ κατὰ τοῦιο τὸ βιβλίον 

ὅτι πεπασμοὶ ταχυτῆτα κρίσεως, ἀσφάλειαν ὑγιεινὴν σηµαί- 

νουσιν, ὠμαὰ δὲ καὶ ἄπεπτα, ἐς κακὰς αποστάσεις τρὲ- 

πύµενα ἢ ἀκρισίας 3 πόνους ἢ Δανάτους 3 χρόνους 1} τῶν 

αὐτῶν ὑποστροφας. ἀλλ ὠμὰ μὲν ἦν ἔτι καὶ ἄπεπτα, οὐ 
μὴν ἐς κακὰς ἀποστάσεις ἐτράπεπτο. τών }γοῦν αποστά- 

σεων αὐτὸς ἐδίδαξεν ἀρίσιας μὲν εἶναι τὰς κατ ἐκρουν, 

δευτέρας αὐτῶν τὰς ποθῥωτάτω τῶν πεπονθύτων μορίων 
καὶ κάτω τοῦ σώματος. 

Ῥταείογεα πιαπᾶαδίς αὐοά ἵπ [ει ἀῑοί οπατγαίΙοπθ ἀῑοίαπι 

ε[Π, εαρ]ῖ σταν]ίας, αιτια ἔρβας Ρ]επιίαάο ατριῖατ,. Με- 

πηιοτία ομόφυς. Τεπερῖς [αησαϊηπῖ εγπρίοπεπι ϱιατίο ἆἷς, 

αυῖ ]ά1οαίογίας εβε, οοερες απϊπίο απίεπ Ῥετ[εοίε, αδὶ 

[αησαῖς εταρεταίῖ [αάανεταίαιε, ]αά[σαίαπα ε[{ε, Ἠαεο αι- 

επι Ρ]εη]ής 1 Ἠργις 4ε ]μάϊοαἰοτίῖς ἀῑεριας ἔάπι οι]ία ἴαπα 

οχαταΐα ἸαβεῬρίδ, Οτποά αιίεπι 1π ἴοπαδ Ἡϊδίοτιαα Ώπο αὐ 

αρ[ο [οπἱρίαπι εΠ, 1 Ἠοο τεοϊάῖνα πος εταί, [εὰ [περῖας 

{[αηριῖ5 εἰίαπι Ρο[ῖ΄ Ἰπάϊιοίαπα εταρῖῖ, οὗ Ἰοο ἀῑοίαπι ε{, 

αποά οἶίγα ΠΤΙΠΑΥΠΠΙ οοοΠοπεπι Ἰπάϊσαίας ε[ι,.  Πιάἱοἵπιας 

απίεπι εκ Ἰορ ΗΡτο οοοίΙοπες οε]ετ][αίεπα ]μάἹοαἴϊῖοπ]ς ο[ἴει-- 

ἄοτα, Γοοάγαιηηιιο Γα]πῖοπας ογαἆα νετο εἳ {ποοοία εἳ ᾳπαθ 

1 Τηα]ος αΡ[εσί[ις εοπνετίαπίασγ νεὶ αοτίῃας νε] ἆο]ογες 

νε] πιοτίεπι νε] ἁῑαίπγητίαϊεια νε] τεοϊάίνας. Ύεταπα ογαάα 

ᾳαϊάεπι εγαπῖ εἰ Ἰηποοοία, ΠΟΠ ἴαπιεῃ 1π ππα]ος αΡ[οείζας 

οοπνετ[α οταπί. ΑΡ[οε[ας ἀἴαφιιε Τρία ἀοοιῖξ ορίίπιο αιι]άἆεπι 

ε[Γε ᾳαἲ ρε ε[Πακαπι Παπῖ, [εουπάο Ίοσο ααἲ Ιοαρί[ πιο α ρα- 
Ώρας α[θο[ῖ οἱ 1Π Ῥατρας οογροτί5 1Π{εχίοτίβας οΏοχ[ιπίαχ. 
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η. 

᾿Ερασινὸν, ὃς ῴκει παρὼ τῇ τοῦ Ώοώτου χαράδρη, πῦρ ἔλαβε 
μετὰ δεῖπνον, νύκτα ταραχώδης, ἡμέραν τὴν πρώτην δὲ 
ἠσυχίης, νύκτα ἐπιπόνως. δευτέρη πάντα παρωξύνθη, ἐς 

γύκτα παρέκρουσε, τρίτη ἐπιπόνωςςι παρέκρουσε πολλά. 

τετάρτη δυσφορώτατα, εἰς δὲ τὴν νύκτα [1141] οὐδὲν 

ἐκοιμήθη ἐνύπνια καὶ λογισμοί. ἔπειτα χείρω καὶ μµεὲ- 
γάλα καὶ ἐπίκαιρα, Φόβος, δυσφορίη. πέμπτη πρωὶ κα- 
τήρτητο καὶ κατενύει πάντα. πολὺ δὲ πρὸς µέσον ἡμέ- 

ης, ἐξεμάνη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρεα ψυχρὰ, ὑπο- 

πέλια, οὖρα ἄπεπτα, ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάς. τούτῳ 
οἳ πυρετοὶ διὰ τέλεος σὺν ἱδρώτυ. ὑποχόνδρια μετέωρα, 
Ἐύντασις µετ ὀδύνηςο. οὖρα δὲ µέλανα ἔχοντα ἐναιωρή- 

µατα στρογγύλα, οὐκ ἵδρυτο, ἀπὸ κοιλίης δὲ κόπρανα 
διήει, δίψα διὰ τέλεος οὐ λίην σπασμοὶ πολλοὶ σὺν ἑδρώτυ, 
περὶ θάνατον δὲ διὼ τέλεως. 

ΥΠ]. 

Ἐτα[ίπωπα, ομὶ Ῥτορε Ἀοοΐαε Ιογγεηίεπι Ἱιαδίέαδας, Γεῦτῖς 

νεΙιεπιεής α εοεπα ἱπνα[ε, ποοίεπι ἐιγδμίεπίαπι ει[ῖε. 

Ῥγίπιμς ἀῑες φμίείις Γωΐε, πο ἰαδογίο[α. «δεομµπᾶο ἄῑε 

Ῥτογίέαϊία [πε οπιπία, αἆ ποοίεπι ἀεἰιγανι. Τεγείμπε 

ἰαδοτίο[ε ἀερίε, πιμίέμπα ἀεἰιγαυϊε. ()μαγίο πιοἰεβί[[ιτπε 

λαζμῖε, αἆ ποεῖεπι πιλιὶ ἀογπεὶῖοίε, Ἱπ[οπιπία, τΤαιὶοεϊ- 

παϊίοπες; ἀείπᾶε ἀειεγίοτα, πιαβπα εἰ ρετἰοµίο[α, Εἰπιοτ, 

]αείαιῖο. ()μίπίο ππαπε εοπιρο[ίέεµς εγαῖ ας οπιπῖα ἱἡ-- 

εεἰ[ίρεδαῖε; αἆ ππεγίάίεπι 9εγο υαἰᾶε ἵπ[απίωίε, οοπείπεγε 

{ε ποπ ροιµῖε, επίγεπια [τὶρίάα εἰ [ωδίυίάα, αγίπαε ἵπ- 

εοείαε, [μὸ [οἱίς ουσα/[ γα ἀε[μποιμς ε. Ἅ«ἉἨμίο αἆ εκ- 

ΙΓεπιπι 1µσφμε εμῖι [μάογε [εῦγες αἀεγαπὲν  Πγροεμοι- 

ἁγία ἑμππῖᾶα εἰ οµπῃ ἀοΐογε ἀῑεπία, μµτίπαε φετο πίβρταε, 

Γω[ρεπ[α τοιμηάα οοπεἰπεδαμε, πεφµε [μῦ[ιάεδαμε, εν αἶνο 

[βεγεογα ἀεπιί[]α [ωπὲ, [ες α[[ιάμα, ποπ ἕαππεπ ππαρπα, 

εοπρι[[ίοπες εµῖῃ [μάογε [μὸ πιοτίεπι εοπείιµαε. 
΄ 
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γι 32 , , ) ᾿ / τε -” 

{ῷ ᾽᾿Βρασίνῳ τούτῳ διά τέλεος, τουτέστυ δι ὅλου τοῦ 

νοσήµατος, ἕδρως ἦν ἄκριος, ὑποχόνδρια μοχθηρώς ἔχοντα 
5 

- - “/ 

καὶ οὖρα (ιέλανα. τίς ἐλπὶς οὖν σωτηρίας αὐτῷ; ὥστε κῴν 
ευλόγως δύξη τις µάτην γεγράφθαι τὰ κατὼ τὸν ἄνθρωπον 

’ Δ αν ν, ’ 3 ”. 

τόνδε διὰ τὸ πᾶσε πρόδηλον εἶναι τὸ ἐσόμενον ἐπ αὐτοῦ. 

αλλ ἴσως αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸν θάνατον τάχους παράδειγµα 

τὸν ἀθῥωστοῦντα ἔγραψεν. ἐν γοῦν τῷ προγνωστικῷ προ- 

επών" οἳ δὲ πυρετοὶ κρίνονται ἐν τῇσιν ἡμέρησι τὸν 
3 ] ΐε. ια ’ 5 , 3 1., ἄ 

αριῦμον, ἐξ ὧν τὲ προγίνονται οἳ ανθρωποι καὶ ἐξ ὧν 

ἀπόλλυνταν κῴπειτα τοὺς πάντας εὐήθη σχόντας σημεῖα 
3 .) υ ..-- ο.) « 

εἰπων, τεταρταίους παύεσθαυ 3 πρὀσθεν. ἐφεξῆς εἶπεν, οἵ 

τὲ κακοηθέστατου καὶ ἐπὶ σημείων  δεινοτάτων }γιγνόμενον 

τεταρταῖοι κτείνουσιν ἢ πρὀσθεν. ὃ τοίνυν ᾿Ερασΐνος, καί- 
” ’ 5 Π . 4 

τοι πάντ ἔχων δεινὰ, µέχρι τῆς ἕ ἡμέρας προέβη ὅτι κατὰ 
ι] ς 3” -” 3 .) ” 

τὴν πρώτην εἶχε μετρίως. ἔγραψε }οῦν ἐπ αὐτοῦ κατὰ 
5 ο ο 5 Π Ν [ 3 ς ’ « [ η 3 3 

λέξιν οὕτως ἠἡμέρην τὴν α ὃν ἠσυχίας. ἡ ἕ τοίνυν απὀ 
τῆς αἀρχῆς καθ ἣν ἀπέθανε τετάριη γένεταυ μὴ συνα- 

ριμουμένης τῆς πρώτης. 

Ηπαίιο Ἐτα[πο [επρεν, αιιοᾷ ε[ι Ῥεν ἰοίππι πιογραπι, 

[ιάοχ. ογαί οἴἵτα Ἰπάϊοίαπι, Ἰγροο[ιοπάγία Ῥτανο Ἠαρεραπί, 

Ἠπππαεφπο εταπὶ Ἠῖρτας,. Όιαεπαπι Ιίαφπε {ρες 1ρΙ [αἱα{ῖς 

εται ὁ Όπατε εἴαπιῃ απῖφ ρτοῦα ταῖοηπε αθιπιαγετῖ {γιι- 

Πτα ε[Γε᾽ Γογῖρία 4παο 49 Ίος Ποπιῖα ἀῑευπίατ, αποά {Πι- 

ἵαγα 1π εο οπιηίρις Επί ρογ[ρίοαα, Ύεγαπι {ογία[ις Ἠμπο 
ποσγάπα οε]ετῖς Ἱπίεγῖίαδ εχεπιρ]απα {οτΙρβί, Όπαπ ΕΠΙΠΙ 

1π Ῥγοσπο[ίσο ρταεδΙκ][[ει: {εῦγεδ Πδάείι ΏπΙεγο ἀῑεδιιβ 

Ἰπάϊσαπέις Επι εκ απ]ρας Ἠοιη]πες [ο[ρίίες εγαάαπί [πι 

εκ ο αἴρις Ἱπίεγειπί. Ὠεϊπάε εἴἶαπι ΟΠΙΠ65 Ῥεπῖσπα [σπα 

Γοτίας αμαγίο ἀἱε νε] απίε ἀε[ίπετε: ἀείποερς ἀῑχίί, ππα- 

η ππιας νετο 6ἰ 4παε μπα ρταν] (]παῖς βαπῖ βσηῖς, αατίο 

4ἷς τε] απίο Ρετϊπιαπί. Ἑταβπις Πἴαφιε Ἰοεί στανία ΟπΩΠΙ8 

Ἰαρογεί, α΄ ἀῑεπι Ίαπιεπ απἰπίαπι Ρργοάμοίας ε{ι, αποά 

ΡΙΙΠΙΟ ἀῑε πιοάειαίο [Ε Ἠαβετεί; {[οηρβί βαάϊάεπι ἵπ «ο 

αᾱἆ γετρυπι Πα: Ρυίπιας ἀῑες αυείας Παπ. Οπμίας 16ὶ- 

ασ ἀἱθ ᾳιιο ἀε[αποίας ε[ι αιιατίας ε{ς, ΠΠ ργΙπιάη ἔππα 

οοπΏΙΠεχαγεΓίς. 
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Εὰ. Οµασί, ΙΧ. [4441 42.1 Ἐά. Βα[. . (989.) 
θ” 

Κρίτωνυ ἐν Θάσῳ ποδὸς ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρώς ἀπὸ δακτύ- 

λου τοῦ μεγάλου ὀρθοστάδην περιειόντι, κατεκλίθη αὐθημε- 
ρὸν, «φθικώδης, ἀσώδης, µμικρὸ ὑποθερμαινόμενος, ἐς 

νύκτα παρεφρόνησε. δευτέρη οἴδημα δι ὕλου τοῦ πο- 
δὸς καὶ περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον καὶ μετὸ ἕυντάσιος 
σλυμταινίδια µέλανα, πυρετὸς ὀξὺς, ἐξεμάνη. ἀπὸ δὲ κοι- 
λίης ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα διῆλθεν, ἀπέθανον ἀπὸ 

τῆς αρχῆς δευτεραῖος. 

Οὗτος ὃ ἄθῥωστος ἄξιός ἐστι μνημονεύεσθαι διὼ τὸ τάχιον 
τῆς ἁπωλείας. εἰ δὲ προεγέγραπτο καὶ ὁ τρόπος τοῦ θανάτου τὀτ 

ἂν ἡμᾶς ὁ λόγος ὠφέλησε τελέως. νυνὶ μὲν ἐξ ὧν ἔγραψεν, ὅτυ 
πλῆθος ἦν πάµπολυ φαίνεται καὶ ὡς ὥρμησεν ἡ φύσις ἀπὸ 
τῶν κυρίων μερών, αὐτὰ πρὸς τὸ σκέλος ἀποθέσθαι, μὴ 

δυναμµένου δὲ τοῦ µορίου δέξασθαι τὸ πᾶν ὅσον ὑπέλειπε, 

τὸ περιττὸν παλινδρομῆσαν, εἰ, τὴν [412] κεφαλὴν 

ΙΧ, 

1π Τλα[ο Ογἰοπὶ εγεειο εἰ οὐαπιδι]ανιε ρεᾶὶς ἁοίογ νε- 

Άεπιεπς επ ρο]ίοε εοερὶε, εοάεπι ἅίε ἀεοιόιμῖε οµπι Που-- 

γοτε εἰ [ἑοπιαεμί αβίάίο, αἰφμαπειίμπι ἱποαίε[εεπς [ωῦ 

ποεῖεπι ἄε[ιριωι. δεειπάο αἰε μετ ἔοίμπι ρεάεπι αἄιαδ- 

οµε ἰαἰωπι ἔμππογ [μὔγμδεγ εἲ ομπι ἀῑῑ[επείοπει ρὴἰγείαε- 

πἰάἰα [ει ριμ[ἐμίαε πίβταε, Γεῦτὶς αεµία, ἵὕιαπὶρί, αὖ 

αἶυο ππετα» δίίο[α εἰ οορίο[α ρτουε[]εγιῖ. Ῥοῇεγίάϊ κ 

αὖ ἱπιίο επμἰγαυϊει 

Ἠϊο αοστοία» Ῥτορίεν πιο οε]εγιίαίεπι πιεπιοταία 

ἄἶσπιας εΠ, Οιποᾶ { πιοτής πιοάας αα[οπρίας {αεί Ίάπο 

πο {απε αἁ]αν][εί οχαϊο. ΆἈάπο εκ Ἠὶς απαο [οτῖρῃί 

Ίῃσοεης Ρ]επίιάο Γαϊ[Πε νιἀείαγ Ἠππιογαπα, απο παίπτα ἃ 

Ρεϊποῖιρῖρας Ῥατίριας αἆ οτας ἀ4ερΡροπετε πιοµία εΠ, Όσιαπι 

απίεπι ρα εα {αρεγῇαΏπι ΟΠΊΠΕ εχοῖρεγε πο να]ετείῖ, 16- 

Πάπα ΤΕΟΠΥΓΕΠ5 αἆ οαρηί α[οεπάῖτ, αποά ᾳπα ε[ζεί ππᾶ- 
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ἀνήχθη, κακοήθους ὃ' ὄντος αὐτοῦ παραφροσύνη μανιώδης 

ἐγένετο. τἐκμήριον δὲ τῆς κακοηθείας τοῦ περιττοῦ τὸ πα- 
θαχοῆμα φλυκταινίδια µέλανα γενέσθαι περὶ τὸν σφυρὀν. 

ἄξιον οὖν ἐστὶ Φαυμάσαι διὰ τέ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον οὐκ 
ἐφλεβοτόμησεν εὐθέως ἀρχόμενον τοῦ νοσεῖν. αλλ ἴσμεν ὡς 
ἐπὶ τοὺς πλείστους ὧν ἔγραψε ἀθῥώστων εἰσήχθη προηκούσηρ 
/δη τῆς νόσου. 

, ο. 
Τὸν Κλαξομένιον, ὃᾳ κατέκειτο παρα τὸ Φρινιχίδεω φρέαρ, 

πῦρ ἔλαβε, ἤλγει δὲ κεφαλὴν καὶ τράχηλον καὶ ὀσφὺν ἐξ 
αρχῆς. αὐτίκα δὲ κώφωσις, ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, πυρετὸς 

ὀξὺς ἔλαβεν, ὑποχόνδριον ἐπῆρτο µετ ὄγκου, σύντασις ὀλί- 
γή γλῶσσα Σηρὴ, τετάρτη ἐς νύκτα παρεφρόνησεν. πέµπτη 

ἐπιπόνως καὶ πάντα παρωξύνθη. περὶ δὲ . ἐνδεκάτην 

σμικρὼ ξυνέδωκεν. (390) ἀπὸ δὲ κοιλίης ὧπ᾿ ἀρχῆς καὶ 
µέχρι τεσσαρεσκαιδεκάτην πολλὰ, λεπτα, ὑδατόχροα διῄευ, 

Ἡρηπαία {Γαγίο[απι ἀε]τίαπι εοποϊανΙῖ, Ατραπιεπίππι πιᾶ- 
Ἠσπι εχογεπιεπΏ [αϊϊπι εχβαραῖ, αποά Ῥπ[ία]αε πῖργαθῬ 

βἆ ἴα]απι ογεβτοπίατ. Δάπηταοπε ἹΙριίας ἀϊρπαπι αιϊᾶ 

οαυ[αε Τμεγῖε, οι Ἠπῖο Ἠοπιϊπα απαπιρτίπιαπα ἀποιρίιεπίε 

ΠΊΟΙΡΟ ἵεῃα [εοῖα Ποῃπ Πε. Θεά [ῶπιας ΗἩιρροοταίεπι 

4 Ῥ]ατίπιο «1ο ΓοηΙρΠῖ αθβτοίοῦ πιοχΏο Ίαπι Ῥτοργεί[[ο 
ποσεγβίαπα ε[Τε, 

Χ. 

Οἰατοππεπίμταπ, ϱμϊ Ῥγορε Ε]γυπιο]ίάαε ρµέεμπι Ἱαδίέαδαι, 
Τεὐτίς νεῄετπεπς ργε]επάῖιε; ἀοἰεῦαι αµίεπι εαρίεε, «ετ- 

νίοε, ἰωπιδίς α Ῥγιπεϊρίο; ΙΠίεο [μγάιας, /οπιπὶ Ίο 

αἀεγταπε, [εῦγὶς ἵπυα[ε αεµία, Πγροεμοπάγίμπι ἵπ ἔμππο- 

γεπι αιιοἰἰεδαῖμ;, ἀῑ[ξεπιίο επῖρµα, ἱίπαμα ατίᾶα. Όματιο 

Γμῦ ποείεπι ἀειίγαυίε «(μίπιο ππο[ε[ίε επαεεγδαία [1ηέ 

οπιπία. -4ἆ μπάεείπιμπι αἰϊφμαπιμίμπι τεπαϊΓεγωπι. -άἷ- 

Όμς αἲ Ππῖο αἆ ἀεείπιμπι φμαγέµπα µ5φμε εορίο[α, ἴε- 

πμία εἲ εοἰογτε αφµεα ἀε]εεῖε; αἆ Γεεε[]μπῃ ρ]αείάε Ἰα- 

σα1ΕΝύ5 ΤΟΜ. ΧΤΙΙ. Τ 
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Εά, Οµακῖ, ΤΝ. Γ115.] ο Εά. Ρα. Ῥ. (800.} 
εὐφύρως τὰ περὶ διαχώρησιν διῆγεν, ἔπειτα κοιλίη ἐπέστη. 

οὖρα διὰ τέλεος λεπτὼ μὲν, εὔχροα δὲ, καὶ πολὺ εἶχεν 
ἐναιώρημα ὑποδιεσπασμένον, οὐχ ἵδρυτο. περὶ δὲ τὴν ἑκ- 
καιδεκάτην οὔρησεν ὀλίγῳ παχύτερον, εἶχε σμικρὴν ὑπό- 
στασιν, ἐκούφισεν ὀλίγω, κατενύει μᾶλλον, ἑπτακαιδεκάτῃη 

πάλιν λεπτά. παρὰ δὲ τὰ ὥτα ἀμφότερα ἐπήρθη Σὺν 
ὀδύνην ὕπνοι οὐκ ἐνῆσαν, παρελήρει, περὶ δὲ τὰ σκέλεα 

ἐπωδύνως εἴχε. εἰκοστῇ ἄπυρος ἐκρίθη, οὐχ ἵδρωσε, πάν- 
τα κατὲνύει. περὶ δὲ εἰκοστὴν ἑβδόμην ἰσχίου ὀδύνη 
ἰσχυρῶς δεξιοῦ διὰ ταχέων ἐπαύσατο. τὰ δὲ παρα τὰ 
ὧτα οὔτε καθίστατο οὔτ ἐξεπύει. ἤλγει δὲ περὶ τρια- 
κοσεὴν καὶ πρώτην διάῤῥοια πολλοῖσιν ἑἱδατωδεσι μετὰ 
ὁυσεντεριωδέων, οἷρα παχέα οὔρησεν, κατέστη τὰ παρὰ 

τὸ ὥτα. περὶ δὲ τὴν τεσσαρακοστὴν ὀφθαλμὸν δεξιὸν 
ᾖλγεεν, ἀμβλύτερον ἑώρα, κατέστη. 

δεζαι:; ἀεῖπιαε αἶυμα Γαρρτε[]α ε[ξ; ατίπαε ρεΥ τοξμπι 

πιοτζμήα ἔεπιες ομίώεπι, [εᾷ δοπὶ εοἰοτίς, Τπιμίέμπα επαεο- 

γεπια ἄῑ[ρετ[µτπ οοπεϊπεβαὲ, πες Γμό[ιάεδαπε. 4 ἄε- 

οἴπιμπαι [επίμπα μαμίο οΓα[τογες μγέπας ππυιαϊε, ομίδις 

Ῥαμομπι ἴπεγαι [εζιτπεπέμπας πολ] {ευαῖις ε[ὲ, γε[ι- 

ρί[εεδαι πιαβὶς. Ἰ)εείπο [εριῖπο τµγΓως ἴεπμες ργο]ι- 

πεγερ /[εοιιάιμται πίγαπιφµε αμγεπι ἔμπιογ οµπῃι ἀοίογε 

/µδογεµς ε[ῖ; [οπιπὶ πο αἀεταπῖν ἀεἰίγαδαι, οΤΗΥΗΤΑ ἆο-- 

ἴογε νεναδαϊµγ, ἸΤβε[ίπιο α [εῦτε ἴἶδεν ]ιάίεαεις εᾖῖ 

ποι [μαανίε, οπιπία ἱμεειρεδαι. ΟΌἶγοα υἱρε[ίιπιαα [ε- 

Ρεν μπι υε]επιεις εοπεπαιεῖς ἀεπίγαε ἀοίοτ οδοτίμς [ἔα-- 

εἴπιφμε Γεάατις εβ. . Τωδεγτομία [εειμιάμπι αµγες πεφιε 

Γεάαιτα [μηὲ, πεφιε. [αρριγαδαπε, [εὰ ἀοίεδαμε.. «4ά ιγὶ- 

δεπειαη ργίπιιπα ργο[ιμαῖε αἴνμς παμε, αφιο[ις ει ἄγε- 

επἰεγίοογµπα [ππι]ίδες, πγίπας ετα[]ας πα ἶιατὲ Ρατοιίᾶες 

Γεάαίαε Γιωιε. Οἶγεα ομµαάγαξε[υπμπα ἀεπίε οεµίµς «ο- 

[μὲ οὐτμ[ιμς υἰάϊίεν εοπυα[ιῖε. 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [419. 113.] Κὰ. Βαθ, Υ. (590.) 

Οὗτος ὁ ἄνθρωπος καὶ μαρτύριον 3 καὶ παράδειγμά 
ἐστιν οὐκ ὀλίγον τῶν καθύλου θεωρημάτων. αἀρξώμεθα δὲ 
ἀπὸ τῶν οὕρων ἐφ᾽ ὧν ἔγραψε κατὰ τὴν ια ᾖμέραν, οὖρα 
διὰ τέλεος λεπτὰ μὲνν εὔχροα δὲ καὶ πολὺ ἔσχεν ἐναιω- 

θήµα ἐποδιεσπασμένον, οὐχ ἵδρυτο. ὡς γὰρ ἐξ αρχῆς αὐτῶν 
τοιούτων γεγονότων καὶ παραμεινάντων γὲ µέχρι τῆς στ. 
ὁμοίως, οὕτως φαίνεταυ πἐποιῆσθαι τὴν διήγησιν. ἐπὶ τῆς 

ιτ ἠἡμέρας ἐδήλωσε τὴν μεταβολὴν αὐτῶν, ὧς ποτε πρῶ- 
«ον γἐνομένην οὕτως εἰπων, περὶ ιτ μέρας οὔρησεν ολί- 

Ζῳ παχύτερονν εἶχε σμικρὴν ὑπόστασιν. εὔδηλον οὖν ὕτυ 
λεπτὰ [1435] μὲν, εὔχροα δὲ οὖρα. διὰ μὲν τὴν εὔχροιαν 
ἐνδείκνυνται σωθήσεσθαι, ὅτι δὲ Ἰεπτὰ χρόνου δεῖσθαῳ 
πρὸς τὴν πέψιν. ἢν δὲ οὐδὲ τῶν λυπούντων ἓν εἶδος. 
μετὰ γὰρ τὸ προειπεῖν ἐπὶ τῆς ιστ . ἡμέρας τὴν. µέταβο- 

λὴν τῶν οὗρων ἐφεξῆς φησι, τῇ πάλιν λεπτά. κατὰ δὲ 

τὴν αὐτὴν ἡμέραν φησὶ παρὼ πὰ τα ἐπαρῦῆναι αὐτῷ 
καὶ εἴ γὲ σὺν οὔροισυ παχέοιν ἐγεγόνει, πατὼ τὴν εἰκοστὴν 

ο Ἡϊο Ἡοπιο οἱ {ε[ιπιοπῖαπι γε] εἰἶαπι εκεπιρ]ηπι -οβ 

ΏΟἩΠ ΡάΥνΗΠΙ αη]νεσ[α[ππι Ῥταεοερίογι. Εκογάϊἴεπιασ 

απίεπι αἈ Ἠητ]ηϊδ, ἆθ ᾳπῖρις απάεοῖπιο ἀῑο [οπΙρβί: αγῖπαθ 

Ῥεν ἴοΐαπα πποχβαπα ἴθηιιθς απίάοπι, [εὰ Ῥοπί. οο]ορίς, 

πη]{ΏΊητιο οπαεοχεπια ἀἰ[ρετίαπι οοππεραπῖ, ποη [αρί- 

ἀεραπί. Ρετιπάε εΠΩΙΠι αο ΠΠ αἈ ΙΠΙΙο ἴα]ε 1ρ[αε Γμ1ῃΠεπί 

εἰ αἆ ἀεοίπιπι [εκίαπι πδαιε ρειπιαμβ/Τεπὲ πιοάο. Επι], 

Ἱια παχταίοπεπι Γεοί[ε νἰἀείατ. Ὠεεῖπιο {εχίο ἀἷς Πρία-- 

τσι πηπίαΠοΏ ία. ἀπά]σανΙξ, ᾳιοά {πο ρτίπιαπι 1ποἱα{Τοί, 

ια Ἱοᾳμιίαδ: ἀεοίπιο [οχίο ἀἱο ραι]ο οτα[ποτος α9ἱηαβ 

πηϊπκϊε, ϱπἶρῃς ραµοῦπα Ιπεταί [εἀιπιεπίμπι. Όοπβαί ἰβῖ- 

{ασ Ίεππεςδ ααἶάεπι πτῖμῃαδ, Γεὰ Ῥοπί οο]οσῖδ, οὗ οοἱονίβ 

Ῥοπ]ίαίεπι {[αἱαίεπα Ιπάῖοατθ, ΊΤεπιθβ Υετο ἴεπιροχτο αἆ 

οοποοσ!Ιοπεπι 1Πάΐρετε. Αἲ εογυπι 4189 πιο]ε[]ας εκοϊτα-- 

Ῥαπί Ποπ εταῖ ΠΠαΠΙ 6εηας. Ναπι ρο[ίοαφααπι ἀεείπιο [εχίο 

4ἵε ατίπατιπι πιιίαΙοπεΠι Ῥταεάϊχι[εί, ἀείποερς αἲί: ἀῑε 

Γερίϊπιο τυτ/[ας {6ΠΠεδ. Ἐοάειι αμἱεπι ἀῑς αἲἲ 1ρίι αΏ[οεί- 

{μ5 Ρο[ι αμχες εχο]ίαίο5, αἱ [ οιπι οα[ῇ ατίπί Γαἱ[Πεηί, 

τις 
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Εά. Ονοσί, ΥΧ. [11.1 Εά. Βωβ. Υ. (390. 
ἂν ἔσχε τέελέως καλώς οὔσης τῆς ιξ ἠἐπιδήλου τῆς κ'͵ 

ἐκρίθη μὲν οὖν ὑπ᾿ αὐτῆς τὸ τέλεον, οὐ μὴν ἔσχε τὸ βέβαιον 
ᾗ κρίσι. ἀλλὰ καὶ παρὼ τὰ ὧια οὔτε παθἰστατο οὔτ 
ἐξεπύη. Ίλγει μέντοι καὶ ὁιαθῥοίας ἀρξαμένης μετὰ δυσεν- 
τεριωδῶν, τουτέστυ μετ ξυσματωδῶν διαχωρηµάτων, ἅπερ 

ἣν τῆς δριμύτητος τῶν ἐκκρινομένων χυμῶν γνωρίσματα 
καὶ σὺν αὐτοῖς οὕρων παχέων γενομένων κατέστη τὸ παρὰ 

τὸ ὧτα. καὶ τούτων οὖν προϊόντων ἡ τελεία τοῦ νοσήµατος 

ἁπαλλαγὴ κατὰ τὴν [μὲ ἡμέραν ἐγένετο. µέµνησο τοίνυν 
ἐπὶ τῶν τοιούτων κρίσεων μὴ µόνον τῆς ὑστάτης κατὰ τὴν 

περἰοδον τῶν κρισίμων ἡμερών γενομένης, ἄἀλλὼ καὶ τῆς ἐν 

τῷ μεταξύ. καὶ γὰρ αἱ κρίσεις ἐπὶ πάντων τῶν ἀθῥώστων, 

οὐκ ἐπὶ τούτοιν μόνοιν ἐν ταῖς κρισίµοις ἡμέθαις φαίνονταν 
᾿γεγονυῖαι κατὼ τὼς κρισίµους ἡμέρας, τὰ κατ τα ἐἔπιφα-- 

φέντα. κατὰ μέν γὲ τὴν ιζ αἱ παρωτίδες ὤφῷησανι ἐν 

τῇ κζ ἰσχίου ὀδύνη δεξιοῦ ἐπεσήμανεν, ὠθούσης μὲν κάτω 

τὴν περιουσίαν τῆς φύσεως, οὕπω δὲ ὴν διὼ τῆς γαστρὸς 

ν]σεβπιο ἀῑε ορίΐπια Παραϊ[ε, απαμπι Περβπιπς ἀεοίπηαθ 

νἰσεβπαϊ ΠΙ Ιπάεχ, Το Ἱίααμε ἀῑε Ῥ]απε Ἰαάϊσαίαςφ εβ; 

ΠΟΝ. ἵαπιεα οετ(αἀϊπεπαι Παρυϊε Παάιοίαπα, ἀπιο ἴπρετοσ]α 

Γεσππάαπι αμγος Περι Γαρβάεταμέ, πει ΓΠαρριχαταπῖ, 

Ωο]εβαί ρταεἰέτσα, οοορίίαµο ἀἰαττμοθα οι 4ΥΓοΠίετίοβς, 

Ἠοο ε[ὶ ταιποπίο([ί ἀε]εοειιοπίραςδ, πας αογΙπιομῖαε΄ 6ογαπα 

αὐἱ εκοεγπεβραπία ν΄ ΗάΠοΓΙΙπα ογαηὲ ποίαο, 4ΠΠπΙαπε μγῖπαθ 

ππα οππα 1ρ[ς οτά[αο {ι[επί, Ρατοίϊὰε ἀερτε[αε Γαπῖς 

4 παθ 4παπι Τία ῥγοσσᾶστειε, αΡ[ο]αία πποχὈί πππίαίο Ἱπ ἀἴθατ 

απαἀγασεβπααα Ποια,  ὍΌπατε πιεπηπετῖς απ ο]ικπιοςϊ 

Ἰαά1οῖῖ πο α[1παῖ {οἶαπα Πτα, ααοά ἵπ ]απάϊοαιοτίοταπι 

ἀΐογιπι οἰτομία ἄοσῖαϊε, Γεὰ οἰίαμα εἶαν ααοά 1π πιεᾶῖο 

εί. Ειἰεπῖπι ]αά]οῖα 1π οπ]ηῖΡιας αερτο[ῖδ, πο 1 Ἠΐ8 [ο]ῖ8 

]ιάϊσα[οτιῖ ἀῑεριις Ποτὶ νιάεπίαν, ἀῑεριας οἴίαπι ]αάϊσαίο-- 

εἶῖς αΡ[οεί[ας Ρο[ί αιιγες οχοίίαιϊ [απί.  Ναπι Γεριπιοάεεϊ- 

πηο Ῥατοίΐάες εχϊτίεγαπί, Ὠίε νίσεβπιο Γερίῖπιο ἀεχίταθ 

οοχ89 ἀο]οι Ιπναβί, παϊίητα ααϊάεπι οκοτεπιεπ{μα ἆθοσ [αι 

Ρτορε]]επίε, πεο ΠΟΠ να]επίε εχογεἰίοπεπι ῬΡες αἴναπι 
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ΓΕ. ΟΜαπι, ΤΧ. {[111. ] Γὰά. Θα. Υ. (360.) 
ἔκκρισιν ἐργάσασθαι δυναµένης, ἣν ἐπὶ τῆς ἑξῆς τατράδος 

ἐκίνησεν. ὅτι δὲ καὶ κ᾿ κρἰσιν ἔσχεν ἑλλιπὴ προακηκόωμεν. 
ὥστε μαοτυροῦνται τῶν κρισίµων ἡμερών αἱ τεερίοδοι πρὸς 

τῶν ἐναργῶς φαινομένων ἐπὶ τῶν νοσούντων. 

ια. ) 

Τὴν «{ρομιεάδεω γυναίκα Ὀυγατέρα τεκοῦσαν καὶ τῶν ἄλ- 

λων γενομένων πάντων κατὰ λόγον δευτεραίην ἐοῦσαν 
ὦἼγος ἔλαβε, πυρετὸς ὀξύς. 1ρξατο δὲ πονέεεν τῇ πρώτη 

περὶ ὑποχόνδριον, ἀσώδης, Φρικώδης, αλύουσα, καὶ πτὼς 

ἐχομένας οὐχ ὕπνωσε, πνεῦμα ἀραιὸν, μέγα ὑποχόνδριον 

αὐτίκα ἀγεσπασμένον. δευτέρη αφ ἧς ἐθῥίγωσεν ἀπὸ 

κοιλίης καλῶς κόπρανα διῆλθεν, οὖρα παχέα, λευκὰ, Θο- 

λερα οἷα γίνεται ἔκ τῶν κπαθισταμένων, ὅταν αναταραχῦῇ 

κείµενα γούνον πολὺν, οὐ καθίστατο, νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη 

τρίτη περὶ μέσον ἡμέρης ἐπερῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα 

ὕμοια, ὑπογονδρίου πόνος, ἀσώδης, νύκτα δυσφόρως, οὐκ 

ἐκοιμήθη, ἵδρωσε διόλου ψυχρώς. ταχὺ δἐὲπάλιν ἀνεθερμάν- 

εἴῆοετε, αππηίῃ [εαπεΠΙΙ απαϊγιάαο οοποΙίανΙί. Όσο απ- 

επι οἱ ν]σεβπιο ἀῑε ἸπάΙοῖαπι Ππιροτ{εοίτιπι ΠαραετΙ! απίθα 

ποεερ]ηιιῖ, ()μαρτορίετγ 1π αορεῖς Ἰπάϊοκβίοτίοταπι ἀῑετατι 

οἰγομίίιι αἳ εγἰἀεπίετ αρραγεπῖδιις [άοπι αοοἰρῖαπῖ, 

ΧΙ, 

Ώγοπιεαᾶαε εοπ]βεΙΠ, οµαε [ἰίαπι ρερεγεγαῖ, οπειετῖς οπιηῖ-- 

δως εἰς Τεοε[ίοπε Ῥγουε[[, Ροβγίάιε ργε]οιᾶίε γἰδοΥ, 

Γεὐτίς αοµία. (οερῖξ αμίεπῃ ρτῖπιο ἀιε εἶγοα πγροελοιι- 

ἀγίωπι ἀἄοἰετε οµπαι [α[ίαίο, ΠοΥχογε, ]αειαιίοπε. -δε- 

αμεμεῖδι5 φετο ἀἰεδια ποπ ἀογπιϊνίε, [ρίγίεις γαγµς, πια- 

σπµς, βαιίπιφιε γενι]Γμς. «Φεεμπᾶο α ΤίΡΟΓε ο «οπΊηπο- 

4ε αὖ αἶνο [εγεογα ρτοάίεγμπε, αγίπαε ογα[]αε, αἶδαε, 

(μγδαίας, Φμαίες φµαε ετ [ωῤ[αομείδως Πιν Φφιεήη 

πιμ]έο ἴεππροτε ἀερο[ίαε γειμγδαδαπειτ, πο [μό[μάεδαπε, 

ποςίμ Ποπ ἀογπιῖνη. ΊΤεγιιο ἅιε οἰγοίίετ ππεγίάῖεπι 110-- 

υως τοῦ [μδοτιμς εδ, [εῦτίς αοµίαςν μτίπαε ππῖ]ες, ΕΥ- 
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Θη, τετάρτη περὶ μὲν ὑποχόνδριον σμικρὸν ἐκουφίσθη, κεφα- 
λῆς δὲ βάρος μετ ὀδύνης ὑπεκαρώθηῆ, σμικρὰ ἀπὸ ῥινῶν 

ἔσταξε, γλὠσσα ἐπίξηρος, διψώδης, οὖρα σμικρὰ, λεπτὰ, 
ἐλαιώδεα, σμικρὼ ἐκοιμήθη, πέμπτη διψώδης, ἀσώδης, 

οὖρα ὕμοια, ἀπὸ κοιλίης οὐδὲν, περὶ μέσης ἡμέρας, πολ- 

λὰ παρέκρουσε [144] καὶ πάλιν ταχὺ σμικρὰ κατενύευ 
ἀνισταμένη, ἐπεκαρώθη, ψύξις μικρᾶ, νυκτὸς ἐκοιμήθη, 

παρέκρουσε. ἕκτη πρωὺ ἐπερῥίγωσε, ταχὺ δὲ διεὂερ- 
µάνθη, ἵδρωσε διόλου, ἄκρεα ψυχρὼ, παρέκρουσε, πνεῦμα 

μέγα, αραιὸν, μετ ὀλίγον σπασμοὶ ἀπὸ κεφαλῆς ρξαντο, 
ταχὺ απέθανεν. 

"γε. Γπ 4 .) [ ε ’ 3 ῃ 9 ,᾿ 

Αὕτη κατὰ μὲν τὴν α ἡμέραν εὐθέως απεφαίνετο νο- 
σεῖν ὀξέως. ᾖἔστι δὲ τῆς β ἡμέρας οἷς εἰρήκει συμπτω- 
µαῦυ τῶν ἐν τοῖς οὔροις σημείων προγενοµένων, εἰκότως 

Ῥοε]οπάγ] ἀοΐοτ, [α[ίάίο[α εἰ παιμ[εαδωπᾶα, ισα ππο- 
ἰε[ίαν ποπ ἀογπιὶρίε, 1οἱο «οΊρογε [μάαμίε [μάογε ᾖτὶ- 

εἰάο, [εὰ Ἱιετιπα γεεαἰμῖ. Όματιο ἀοίοτ οφμϊάεπι ᾖ1γρο-- 

ελοπάγιϊ αἰϊφμαπει]ωα τεπαίε, [εά εαρὶες οµῖι ἀοίογε 

ρτανίιας ωΐε, νείειπιμς εαπι οοοµραῖ, Ῥαμεαε [απρμϊπὶς 

ε πατίδις [ίαε ἀεείάετπε, ἱίπρμα ατίάᾶα, [πἱομίο[α, 

μτίπαε ραμεαε, ἴεπμει, οἰεο[αει Ῥαγμπα ἀογπαϊμίε. (ϊπεο 

ἀἷε [εἰδιπάα, [αβίάίο[α, εαεάεπι αχίπαε, αὖ αἶνο πἰμιῖ 

/εοε[[ε, εἶγοα Ἰπεγίάίεπι ππμ]εμπα ἀεἰγαυῖε ο ε[βίπιφµε 

γµΥ[ι5 ραχιπ αἆ ἰπιε[ιρεπείαπι γεαϊεν επιγβεῃς ἴη ρε- 

ΣΕΓΠΗΠΙ ἰαρ/α εἰ, Ῥατυα τε[τρεταιίο, ποπ ἀογπαϊυϊι. δενίο 

ἀἱε Ἱπαπε πονις [μόογεμς ε[ τίβογ οεἰεγίτεγφιε τεςα[ηῖει 

διμάογ 1οἱο «ΟΗΡοΟΤε ἀἰπιαπαυϊε, επίτεπια [τὶρίάα, ἀείι-- 

ταρῖε, [ρίγίεμς ππαδπιµς, ΤαΤΗ5. {Γαμίο ρο[ξ εοπυιμ[[ιοπί- 

ὂμς α οαρίίε [μζογεῖς, οεἰετίεγ ἀε[ιποια ε[. 

Ἠαεο ῬΥΙΠΠΟ ἀῑο Παϊϊπι αοπία αερτοίαχα νἱάθραϊίαχ, Ὠ]α 

{εοιπάο εκ 1 «ααθ ρτοίαμῖ [πρίοπιαἰἶδ, ῥταερτε[ῃ5 

ἵπ υγίπα βρηῖς, Ίππο ααῑβ εαπΙ Ὦχθυί πιογίίιγαπα εχρεοἰα[εῖ, 
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Εὰ. ματι. 1Χ. [111] Ἐὰά. Βα[. Ύ. (590. 301.) 

ἄν τις αὐτὴν προσεδύκησε τεῦνήξεσθαυ διὰ ταχέων. 

μοχθηρὰ γὰρ ἑκανῶς ἀνατεταραγμένα μὲν οἶραι καθιστά- 

µενα δὲ μηδ ὅλως. αλλα καὶ τῇ γ τῶν ἡμερῶν τὰ οὖρα 

καὶ τὰ συµμπτωµατα πάντα διέμεινὲ τὴν προσδοκίαν βεβαι- 

οὕντα τοῦ Θανάτου. τετάρτη δὲ στώξεως ἐκ ῥινῶν περογε- 
νομιένης καὶ τῶν ούρων ἐλαιωδῶν φανέντων, εὐλόγως ἐπέθα-- 

φεν ἑκταίᾳ. πάλιν δὲ κῳπὶ ταύτης πνεῦμα μέγα καὶ αραιὸν 

εἶπε γενέσθαι παραφρογῆσαε φησὶν αὐτὴν. 

ιβ. 

(591) ” 4νῦθρωπος Φερμαινόμενος ἐδείπνησὲ καὶ ἔπιὲ πλέο», 
3, 4 Δε. Ἀ « ν να - 

Ίμεσε πάντα, νύμτα πυρετὸς ὀξὺς, ὑποχονδρίου δεξιοῦ πὀ-- 
« 3 - 3”, ’ 

νος, φλεγμονή. ὑπολάπαρος ἐκ τοῦ ἔσω μέρους, νύκτα 
ν 3 

δυσφόρως. οὖρα δὲ κατ ἀρχαᾶς ἐρυθρὰ, πάχος ἔχοντα, 
πείμενα ου καθίστατο, γλὠσσα ἐπίξηρος, οὐ λίαν διψωώδης. 

η) .. Ἱ , 1, -” 

τετάρτη πυρετὸς οξὺς, πόνοι πάντων. πέμπτη οὔρησε λεῖον, 

ἐλαιώδες, πολὺ ς ὀξύς. ἕκτη δείλης πολλα πρου ο, πυρετὸς ὀξύς. ἕκτη δείλης πολλὰ παρέκρουσε, 
οι 3 ῃ 3 Π ε / ’ η - 

οὐδὲ ἐς νύκτα ἐκοιμήθη. ἑβδόμη πάντα παρωξύνθη, οὖρα 

Ῥχαναο Πηπϊάσπι αἁπιοᾶαπι [απ τεἰατραίαε, ΠΠ]]ο ραείο 

Γαρβάεπίες αγῖπαε, πιο ἀῑς ἱεγίῖο υτίπαε εἰ ουποία [γπι- 

Ῥϊοπιαία ρετ[εγετατηπ!, ΠΠΟΓΙΙ6΄ εχρεοϊαοπεπι [ἰαρι]τεη 1η. 

Οπατίο απίεπα, ααππι ΠΗΠαΙίο ϱ πατῖρα ΓαρετνεηίΠει, 

πτίπαεφυε οἰεοίαρ αΡΡάΓΕΥΕΠΙ, ΤΑΙΙΟΠ6 ορίπια [εχίο ἆῑο 

εκ[ριτανα, Ἐπι[ε απίεπι εἳ ἵπ εα ΓρπίπΠι ΠιασΠἩπη οἱ 

Υατυση ἀῑχΙῖ αυΙ ἀρίαπι ἀε[ιταίυτατα ζεπιπϊαραϊ. 

ΧΠ. 
θέ ἆαπη ποπιο Ἰπεαίε[οεης εοεπανῖε δίδίέφιε Πδεγαίίμς, νο 

ιμῖε οπιπία» Πγροελοπάγιι ἀεπιτί ἀοῖοτ, τπ[απιππαείο 

εΣ ἴπέεγπα γαγίο [μοπποἰίς, πος πποἰεία, πτγίπαε ῄρετ 

ἵπῆία γµύγαε, εγα[]αππεπέµτα οοπϊπεπῖες, ἀερο[ίαε πο 

Γμβ[ιάεδωε, ἰπβμα ατγἱάα, οι. αάπιοάμπι [εἰδιωιάως, 

Όμαγιο ἀἷε [εζγίς αοµία, μπάίφμε ἀοίογε. Ομΐπεο 

ππϊπαϊε ἶαευε, οἶεο[ωπα, εορίο[ωπα, [εῦτίς αοµία. Ἅδεπτιο 

αἆ νε[ρεταπα Ῥἰωγίπιμπι ἀεἰίγανιι, ἨΜοοίε πονι ἀογπινίε. 
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Εὰ. ΟΜατι, ΤΧ, [111 115. ] Γά. Βαζ. Ῥ. (591) 
ὅμοια, λόγοι πολλοὶ, κατέχειν οὐκ ἐδύνατο. ἀπὸ δὲ κοιλίης 

ἐρεδισμῶ ὑγρὰ, ταραχώδεα διῆλθε μετὰ ἑλμίνθων, νύχτα 

ὁμοίως ἐπιπόνως, πρωὶ δὲ ἐρῥίγωσε, πυρεεὸς ὀξὺς, ἵδρωσε πολ-- 
λῷ καὶ δερμῷ, ἄπυρος ἔδυξε γενέσθαι, οὐ πολυ ἐκοιμήθη, 

ἐξ ὕπνου ψύξις, πευαλισμὸς δείλης πολλὰ παρέκρουσε, 

μετ ὀλίγον ὃδ ἥμεσε µέλανα, ὀλίγαι χολώδεα.  ἐνάτῃ 

ψύξις, παρελήρευ πολλὰ, οὐχ ὕπνωσε. δεκάτη σκέλεα 
ἐπωδύνως, πάντα παρωξύνθη, παρελήρει. ἑνδεκάτῃ ἀπέ- 

Όανεν. 

Ἡ διήγησις αἵτη πρώτον μὲν ἡμᾶς ἐδίδαξε δεῖν τὸν νοῦν 

προσέχειν εὐθέως ἐξ αρχῆς εἰσβαλλόντων τῶν νοσημάτων 

καὶ μὴ καταφρονοῦντας αἀφυλάκτως διαιτᾶσθαι, κῴν μικρὰ 

φαΐένηται τὼ νοσήματα. νῦν γοῦν δειπνήσας ακαίρως ὁ ἄν- 

Όρωπος ἐν ἀρχῇ τοῦ πυρετοῦ μικροῦ δοκοῦντος ὑπάρχειν, 
ἐνεδείξατο γὰρ τοῦτο διὰ τοῦ [115] θΘερμαινύμενος ὀνόμα- 
τοῦ, ἑβλάβη δηλονότο κάξ αὐτοῦ τοῦ ακαίρως προενέγ- 

δερείπιο επαοεγδαϊα [ιωιὲε οπιπία, πμτίπαε [ηΐ]ες, νετζα 

πιμίία, εοπεΓε {ε ποπ γροιµι. «ά4ὐ αἶυο ἰγγιαία {- 

ομίάα εἲ ταγδμίεπία οµπα ἰμπιὐγὶοίς [εοε[]εγηπὲ, που [ππῖ- 

ἴἴτεν ἰαδοτίο[α, πιαπε τὶφμίε, Τεὐτὶς αεµία, οορίο[ις εξ 
οαἰϊάμς [μᾶογ ππαπανίεν [πε [εῦτε ε[]ε υἱ[ις ε[, πο 

ἀογπηϊυϊε, α [οπιιο ρετ]γἰεείο, [αἰϊναείο, νε[ρεγὶ πειτε 

ἀε[ταρίε, γαμίο γο[ῖ πίστα, Ῥαμεα εἰ δι[ίο[α υοπιµῖὲ. 

ΊΝνοπο ρετ[Γὶβεγαξίο, πιµἰίορεγε ἀειγαυϊε, ποπ ἀογπαιυϊε. 

Πεεῖπιο εΓµγα ἀοίογ ἴπυνα[ε, οπππἰα εβαεεγδαία [ιτ 

ἀείίγανιι. ᾖἸπάεείπιο οδίϊε. 

Ηαεο πο Πἡβοτῖα ρτίπααπα ἀοοιῖῖ ορεγαε Ρργείῖαπι ε{[ζε, 

υἳ Παἰϊπι αὉ ΠπΙΙο πιοτρὶ Ιπναζεμέίδας πιεπίοσι αἀλίρεα-- 

1ΗΠδ, Ἠεαιε οἴραπι ἴεπιεγτε οἳ οἶίτα οΡ[εγνβίίοπεπι εχἡ]-- 

Ῥεαπιμς, εἰἰαιη[Π ρατνί πιοχδὶ οοπηραγοαπί, ἈΝωπο ἰβίας 

Μο Ἠοπιο ἀπίεπιρε[ήνο οοεμαίαδ, «απι ργιποὶρίο Γευγῖς 

ε[ε ραγνα νἰἀετείαν, Ίοο θηῖαι Ῥρος ἱποα]ε[οεπθ νοσβδι- 

Ἰάπα ἀεο]αταραίασ, Ἰαε[ας εβ ααοά ἀπίεπρε[ίνα οἴθαπι Γαπι- 
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κασθαι τροφῆς. αλλὰ καὶ ἔπιε, φησὶ, πλέον, οὐκ εἰδως 

ἀρχὴν εἶναι μεγάλου νοσήµατος. ἐἰκότως οὖν ἤμεσε μὲν 
ταῖτα, ὁ πυρετὸς δὲ ὀξὺς ἅμα συμπεώµασιν οὐκ εὐκατᾶ- 

σρονήτοις ἐγένετο, ἀλλὰ καὶ ἀφορήτοις καὶ οὖρα παγέα, 
μὴ καθιστάµενα. κατὼ δὲ εἰ ἐφάνη σαφώς ὅτι τεθνήξεταυ 
τῶν ἐλαιωδῶν οὔρων ἐκκριθέντων ἐπὶ τοῖς προειρημένοις 

συμπτωμασιν, ἃ καὶ κατὼ τὴν ὅ Ἅἡμέραν ὁμοίως οὐρηθῆ- 

ναί φησιν. απέθανε δὲ καὶ οὗτος ἐν ἡμέρᾳ κρισίμῳ τῇ ια. 

}. 
Τυναῖκα Ἡ κατέκειτο ἓν ἀκτῆῇ τρίµηνον πρὸς ἑωυτὴν ἔχουσα, 

πῖρ ἔλαβεν, αὐτίκα ὃ Ίρξατο πονέειν ὀσφύν. τρίτῃ πό- 

γος τραχήλου καὶ κεφαλῆς, κατὰ κληϊδα, χεῖρα δεξιᾶν, διὰ 

ταχέων δὲ γλὠσσα 3Ἰφώνει, δεξιὶ χεὶρ παρέθη μετὰ 

σπασμοῦ παραπληκτικὸν τρὀπον, παρελήρει πάντα, νύκτα 

δυσφόρως, οικ ἐκοιμήθη, κοιλίη ἐπεταράχθη χολώδεσιν, 

ὀλίγοισιν, ακρῆτοισιν. αδτάρτή γλὠσσα φωνῆς ἐλύδη, 

Πε, Ίπιο οἱ Ἰϊροετα]ας, ἹπουΙέ, Ροϊανίξ, πιασπΙ ΠΙΟΙΡΙ 

Ριποϊρίαπη ε[[ε πε[οίωφ. ἆαγε Ιδιίαν πεο νοπιμᾶ!, ΓεῬγίδαιε 

αουία ουσ [γπιρίοπιαβαςδ ΠΟΠ οοπΠ{επιπεηΚ(5 ορογία εταί, 

Ίπιο εἰ Ιπίο]εταβί]ήρας, Πτῖπᾶεηιε εγα[ας ποπ [αρ[βάεπῖος. 

Ώιε απΠίο πιαπ]{εβίο πιοτ]ίατας νιἀεραίατ ῥρταείεσ Ῥγαςς]- 

οἷα [Ὑπιρίοπιαία, εχογεῖῖς ΙΤΙΠΙ6 Οο1εοῇς, Ύαὐάας εἰἶαπι ἀἷθ 

Γερίῖπιο Ππηϊχίας εοἀεπι πιοᾷο ἀῑοΙ. ΟΡΙΙ ἰαπάεπι Ἠ]ο ἆ1ε 

ιάιοαίοτῖο μΠάεΟΙπο., 

ΧΠΙ. 

Πήμ[ίεγεπι Φµα6 ἴπ [ἴεχογε ἀεεμππδεδαῖ, ιτίππε[έγί Γοειιμ Εταρί- 

ἆαπι νε]ετπεπς Γεὐτίς ρτγε]ειιαίε, [αιίπιομε ἰμπιδὶς ἀο]εγε 

εοερῖ. ΊΤεγεο αίε εεγυίοεπι εἰ εαρμῖ [εεμπάμπι εἰαυὶ- 

οµίαπι Ἱπαπππφµε ἀεπίταπι ἀοίογ οεεµρανΙὲ; οε[εγίεγ 

ἴἴπρια οὐπιμιμῖε, ἄεχιγτα Ἱπαπις οµπι εοπυµἰ[οπε γατα- 

ΡΙεεΙίοο πιοᾶο ἰαδε[αεία ε[, )τοτ[μς ἀεἰίτανίεν ποοῖε 

Ιαείαία ποπ ἀογπιῖοιε, αἰἶυμς δΙίο[ς, Ραιμοὶς ασ ππεγὶς 
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σπασμὸς τῶν αὐτῶν, πὀνοι πάντων παρέμένον, καθ ὑπο- 
χόνδριον ἐσπασμένα σὺν ὀδύνῃ, οὖκ ἐκοιμᾶτο, παρέκρουσε 
πάντα, κοιλίή ταραχώδης, οὔὖρα λεπτα οὐκ εὔχροα. πέμπτη 

πυρετὸς ὀξὺς, ὑποχονδρίου πόνος, παρέκρουσε πάντα, διαχω- 
θήματα χολώδεα, ἐς νύχτα ἵδρωσεν, ἄπυρος. ἕκτη κατὲ- 

νόει, πάντων ἐκουφίσθη, περὶ δὲ κληῖδα ἀριστερὴν πόνος 
παρέμενε, διψώδης, οὖρα λεπτὰ, οὐκ ἐκοιμήθη. ἑβδόμη 
τρόμος, ὑπεκαρώθη, μικρὰ παρέκρουσεν, ἀλγήματα κατὰ 
κληϊδα καὶ βραχίονα αριστερὸν παρέμενε. τὰ ὃ ἄλλα 
διεκουφίσθη, πάντα κατὲνόει, τρὶς δὲ διέµενεν ἄπυρος. 

ἐνδεκάτη ὑπέστρεψεν, ἐπερῥίγωσε, πῦρ ἐλαβε. περὶ δὲ 
τεσσαρεσκαιδεκάτην ἥμιεσὲε χολώδεα, ἕανθὰ, ὑπόσυχνα, ἵδρω-- 
σεν, ἄπυρος, ἐκρίθη οὐκ ἀνάλγητος ἓν τῶν αὐτῶν πα- 

θημάτων. 

ἀε]εειῖοπίδις Εωγδαία εβ. «Όματίο ἱίπρμα υοςε [οἰπνία 
ε[, εαἆεπι οοπυε[ἰεῦαῖιιμτ, ἀοΐογες οπππῖιτα ρεγπιαπεῦαμὲ, 

Ἠγροε]οπάγίωτι εμπι ἀοίογε εοπγα[εδαίμτ, [οπιπα πο 

εαρίεῦαι, ῥτοτ{ως ἀεἰιγανϊε, αἶνια εμγύαια ε[, ιῖπαε 

ἔεγιμες, ποπ δοπὶ εοἰογῖ. Ομίπίο Γεθγὶς αοµίαν Ίγγρο- 

ε]ιοπάγΙὶ ἀο]ογ, ῥτογ[ις ἀείίγανι, ἀε]εοιίοπες δΙίο[αε, 

[10 ποοίεπαι /μάανιε, Γεῦτε Ιιδεγαία ε[ἰ. δεχιο ΤπεΙ-- 

εεπι τει, αὖ οπιπῖδις ἰευαία ε[, αἆ εἰαυϊοιμίαπα [πὶ- 

[ἔταπι ἆοίοΥ Ρετ/ευεγαδαξ» [ιεἱομίο[α, ιγίπαε Ξεπες, 210). 

ἀογπιϊνϊε,  «δερεῖπιο Ίγεπποτ, Ἅαἰϊφμαπιμίμπαι φείεγπο[α, 

ποππι]ἱ ἀεἰιταρίε, εἰαυϊομίαε οὗ ὀγασί [ηἱ[γι ἀοίογες 

ΡεΥΓευεγαδαπε, εαεἰετα τεπαῖ[]α [ωπε, αἆ [ε γεαέ, τγες 

ἀῑες [εῦτε ναεµα Ῥεγπιαη[ε. Ὀπάεείπιο γενεγ[α ᾖεδτίε 

ε[ξ, τὶσωῖε, [εῦτίς γτε]επάῖι. Πεοῖπο Φµαγιο ϱοπιµε 

δἱο[α, ᾖαυα, [μδεγεὂτα, [μάανϊεν ᾖ]εῦγε ἰίδετα, ἀοΐογε 

εν ἰρ[ς ραι]επιαείς οδοτία ]ιαάίοαια εᾖ. 
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᾿Εσώθη μὲν ἡ αὐτὴ, εἰ καὶ ἐσχυρα ην ἅπαντα 

νοσήματα, εἴ τὲ σᾳαλερώτερα" καὶ θαυμάξω γ ὅπως οὐδὲν 
ἔγραψε περὶ τῆς ἡλικίας αὐτῆς. καὶ μὴν μεμνῆσθαι προσ- 

{κει τῶν εἰρημένων ἕνεκα τοῦ γινώσκειν ἐν τῷ σπανίῳ 
διασωξομένας τινὰς ἐγκύμονας, ἐκ τοιούτων νοσημάτων, 

ἄνευ διαφθορᾶς τῶν ἐμβρύων. ἔτι δὲ κακείνου μεμνῆσθαυ 
προσήκει τοῦ τριῶν καὶ τεσσάρων μηνῶν δυσπαθέστατον 

τῶν ἄλλων εἶναι" καὶ τοῦτο γινώσκων αὐτὸς ἓν ἀφορισμοῖς 
εἶπε, τὰς κυούσας φαρμακεύειν, ἣν ὀργᾷ, τετράµηνα [116] 
καὶ ἄχρις ἑπτὼ μηνών, ἧσσον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια καὶ 

τὸ πρεσβύτερα εὐλαβέεσθαι δεῖ. τοῖς μὲν οὖν παιδίοις οἵ 
τε δεσμοὶ καθ οὓς τῇ µήτρᾳ συμπεφύκασιν αἀσθενεῖς εἰσν 

καὶ τὸ σύμπαν σώμα μµαλακόν. τοῖς δὲ τῆς ἀποκυήσεως 
ἐγγὺς µεγάλοις οὖσι πολλῆς δεῖται τροφῆς, ἧς ἀπορόῦντα 

πολλάκις ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήµιασι διαφθεἰρεταυ. διὸ καὶ χαλεπώ-- 
πατὀν ἐστι καλῶς διαιτηθῆναι νοσοῦσαν ὀξέως, εἰ μετὰ τοῦ 

ἐμβρύου ᾖ. εἰ μὲν γὰρ ὡς τὰρ ἀκύμονας ἐνδεῶς τρέφεις, 

Ἠαεο [ο[ρες ετα[Πί, οἰΙαπι[ γε]ιεπιοπίθς ΠΙοΤΡοΦ ΟΠΙΠΟ6Β 
αἴᾳπο εἰῖαπι ρεγ]οπ]οῇοχγες Ῥτοίϊμ]ογ,  Μίτοι [απ ᾳαοᾶ 

Ώμα] 4ε 1ρβις αεἰαίε [ογἱρ[αγΙξ, Αἰαπῖ εοτΙπι Έμαθε ΡΤο- 

ἀἴτα [απέ, πιεππ] Το ορηγεπ!ΐ, αἱ οοδηο[εβπιας στανίᾷαΒ 

{αμα εκ πιοτρῖς είχα {οείμαπι οογτΠΡΙΙΟΠΕΠΙ ΤΑΓΟ Γ[6ζ-- 

ναΓ. ὁαπι Ἱ]ιά 4αοᾳαε ππεππ][α ἀεσεῖ, {οείααι ἴτίπιε-- 

Ώγεπι εἰ απαἀτπε[ίγοπι Ῥταείετ οξείεγο πηασί τεῇῇετο, 

Ου]ας τεῖ ΠΟΠ Ίσπατης Ηρροοταῖεν 1Ρρ[ε ἵπ αρμογ][πηῖθ 

Ῥτοπιποῖαί. Ἐταερπαπίες, [Π αἆ εκογεἰῖοπεπι Ἠππογ. {πκ-- 

βεαῖ, ριχραπάαε [απῖ οφωατίο πἹεπί[ε εί αἀμσαιε {ερίπιαπι, 

[εά Ίαε πι]παδ, πιἰποτίρας απίεπι οἳ ρταπάἰοτίριας Γοεῖριβ 

τεΙρίοί[ε αδεπάμπ.  ἹΠίαφαε [οείαιπι γιποιία, αμῖρας Ἠ 

πτετο οοππεοϊαπίας, Ιπιρεοῖ]]α Γ[απί εογµπιᾳαε οοΥρις υΠῖ-- 

νετ[απι πιο]]ε αο ΤΕΠΘΓΗΠΙ ακ]1[Π{. ΌΟιπί νετο Ῥτορο Ρρατίαπα 

[απΐξ, ααποάἀ πιασηϊ ΠΠ, πηπ]το Ιπάϊσοπέ α]πιοπίο, απο ἀε[-- 

τα. [αερίμ6 1Π Βου] ΠΙΟΤΡΙΑ Ιπίεγεμηί, Όιααπιοβγαπι Ἠ]6 

αοπίε ΙαρογαπΗΡιας Ῥτοβαπι γἱοίιθ ΤΔΙΙΟΠΕΠΙ Ργαε[ογίρετθ 

Ρετατάμαπι εἴ, β Γοείαπα οοποερετϊΠῖ. Θἱ Ἠβπι(πε πἱ πος 
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διαφθείρεταιυ τὸ κυούμενον. εἰ ὃ ἐκείνυ στοχαζύµενος 

ἐκτενέστερον προσφέρεις αὐτὴν, κίνδυνος ἀποβάλλεσθαι τῇ 

κυούση. διὰ ταῦτα μὲν τὰ τρίµηνα καὶ τετράµηνα μᾶλλον 

διασώζονται τῶν ἄλλων. τῇ ὃ οὖν νῦν προκειμένη κωτὰ 

τὸν λόγον γυναικὶ καὶ τῶν οὔρων λευκῶν καὶ οὐκ ἀχρόων 
ὄντων ὅμως ἐγένετο σωθῆναι διὰ ῥώμην φύσεως, ἥτις ἐν 

νυκτὶ δι ἑδρώτων ἔπαυσε τὸν πυρετόν. οὐ μὴν βέβαιὀν γὲ 
δυνατὸν ἦν γενέσθαι νόσημα κατὰ τὼς ἑξῆς ἡμέρας ἄχρυ 

τῆς ια. ἐν ᾗ παλιν μετὰ ῥίγους ὑποστρέψασα δι ἐμέτου 
καὶ ἑδρώτος ἐκρίθη τελέω. ἓν γὰρ ταῖς ἀπὸ τῆς ἑ 
ἄχρυ τῆς ια τὰ γενόμενα συμπτώματα τοῦ νευρώδους ἦν 

γένους, οὐ τοῦ φλεβώδους ἢ αρτηριώδους. ἐν γοῦν τῇ ὅ, 
φησὶ, τρόμος, ὑπεκαρώθη, σμικρὰ παρέκρονσε, τὼ δέ γε 
κατὰ τὰς φλέβας ἐπὶ τὸ βέλτιον ἦν πεττόµενα μετὰ τὴν ἐν 

τῇ εἕ κρἰσιν. ἐπὶ γοῦν τῆς στ ἔγραψεν οὖρα λεπτὰ καὶ 
προσθεὶς τὸ οὐκ εὔχροα. καὶ τούτων μὲν μεμνῆσθαι χρή- 

σιµον καὶ τὸ τῆς ἕ ἡμέρας, ὅπως ἀγωνιστικὰς κρίσεις ἐπι- 

Ργαεσπαπηί{ες Ῥαγοο πίτας, {οθίας {ποιάϊ οταϊῖα Πρετα]τας 

αἰἰπιθηίαπι οχµρεας, 1ρία Ῥταεσπαπς Ἰπ ρετίομ]απ αἀάα-- 

οἵἵπτ, Ῥτορίετεα {γ]πιε[ίγες εἰ αμαἀγπε[γος απαπι οπείθ-- 

ταο Πιαςδῖ [εγναπίατ, Ρτοροβίας 1βίας 1Π ογαοηε παπ]1ενῖ, 

οπά. νε] υχίπαο αἶμαο νο] Ῥοπϊ σο]οχῖς ε[ζεπί, Ρτορίος 

{αΠ16η Παίιγαε τορΙν {εγνατΙ οοπ{1βῖῖ, 4πας Ἠοσίε ῥεν [π- 

ἀογος {εβτοπι [οάανα. ΊΆεο Υετο Πεν ροίεγαί οετίαπι ε[[ο 

ΠΠΟΥΡΙΠΙ Γεαπεπίίρας ἀῑεριας αἆ πάεοϊππἁπι Ίδια, οιῖ 

τα [απ αδί οι τίδοτο τεάΠΠεί, νοπηία εἰ Πιάοτε Ρεζ- 

{εοίε Ἰιάιοαίας ει, ΊἈοφαο οπῖπ α φαἰπίο αἆ απ άθοΙπι Πα 

πδθιο 4Ἡαο {αοΐα [απί [ΥὙπιρίοπιαία πεγνο[ εναπ! ρεπογῖς, 

οἱ Ποπ νεΠβταπι νε] αγἰεγίαγΙπη. Ἰίααπε ἀῑε [ερίῖπιο ἴχε- 

ΠΙΟΣ, 1Ππαιέ, αλαααπίπ]υπα νεἰετηοία, ποηπϊμὶ ἀε]ίγανίε, 

Οιιῖα ᾳαο 1 γεπῖφ εγαπί, 16] Ῥο[ι απ ἀῑεῖ ]ια]-- 

οἶμπα ἐοφπεραπίαν. Όπανε 1 [εχίο ἆῑε [οπΙρΠε: ανΊπαε 

ἰεπίες, αάάῑίο ΠΟΠ Ῥοπί οοἱογῖ. Ἠαες ααἰάσπι πιεπαπ][ε 

εχκΙ[αί μί]ο οἱ αιοά αιϊπίο ἀῑε αἀάαοιί οεγἰααι]ηῖς Γοἶ]]-- 
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φέρει" καὶ γὰρ ὀλίγον (593) ἔμπροσθεν ἄλλον ἄθῥωστον 
ἔκρινε δι αἱμοθῥαγίας καὶ νῦν δι ἱδρῶτος τὴν προκειμένην 
ἐν τῷ λόγω γυναῖκα, καίτου τοῦ νοσήµατος αμφοτέροις 

ἀπέπτου κατ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὄντος, διὸ μηδὲ τελέαν 
ἐποιήσατο τὴν κρίσινι 

εδ’, 

Λ7ελιδίη, ἡ κατέκειτο παρα τὸ τῆς Ἡρης ἱερὸν, ἤρξατο κεφα- 

λῆς καὶ τραχήλου καὶ στήθεος πόνος ἰσχυρὸς, αὐτίκα δὲ 

πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε, γυναικεῖα δὲ σμικρὰ ἐπεφαίνετο, πό- 
νου τούτων ἁπάντων Κυνεχέες ἕκτῃ κωµατωδης, ἆ- 

5. ’ 3 / 9 ᾳ ΄ 3 

σωδης, Φρικωδης, ἐρυθημα ἐπὶ Ίναθων , σμικρὸ 

παρέχρουσε. ἑβδόμη ἵδρωσε, πυρετὸς διέλιπεν, οἳ 
΄ , / ιά 

πὀνοι παρέµενον, ὑπέστρεψεν, ὕπνου σμικροὶ, οὖρα διὰ 
/ ” ᾽ Δ 4 ; ) 

τέλεος εύχροα μὲν, λεπτα δὲ διαχωρήµατα, χολωδη, ὃδα- 

κνώδεα, κάρτα Λἐπτὰ, ὀλίγα, µέλαναι δυσώδεα διῆλθεν. 

οεί Ρρ]επα Ἰαάιοῖα, ἘΕἰεπίπι ραπ]ο απίε αεσγοίαπι αἰίαπα 

Ρος [αποιϊπῖς εγαρίίοποπι εἴἰ Ῥταε[επίεπι παεγοπι ῥρεν 

{αἀάοτες, εἰϊαπι[ῃ 1]ο ἆῑε Πίπίδᾳ1θ πιογραδ ἀποοσίας ε[Τεῖ, 

ᾳπατε πε(ιθ Ῥεγ[εοίαπα {εοῖί ]ηάἱοβΙΙοΠΘΠΙ, 

ΧΙΥ, 

ΠΗε]ιάίαε µτορε «ωποπίς εεπαιρίμπι ]αοεπῖῖ νε]εππεης οαρἰείς, 

εετυἰεὶς ει γεειογὶς ἀοίογ μετ ἱπία οδογέ ε[ὲν οµαπι 

ἀεγερεπίε [εῦτὶς αεµία ρτε]επᾶίε, πιµἰιεθγία αμεσα αρ- 

Ῥαγμεγμῖ, ΠΟΥΗΠΙΦΜΕ ΟΠΙΠΙµτη ἄοἰογες οοπτμµ. δεπίο 

εοπιαϊο[α, [α[λάίο[α, Πογγίάα, πιαἰαγωτα ΤµδοΥ, ἀείγα- 

νε. δεριείπιο [μάανίε, ἱπιεγπιί[ε [εὐτίς, ἀοίογες ρετ[ε- 

νεγαδαε, Τενετ[α [εῦτὶς ε[ῖ, [οπωί γατυὶ, Ἠμγίπαε ρε 

Γοιμπι ππογόμπι ῥοπί οφμµίἰάειι εοἰογίς Πµετε, [εὰ ἐεπμες, 

ἀε]εείίοπες ἔεπμες, δἱ[ίο[αςε, πιογάαςες, αἀπιοάμπα ραι- 

εαε, πίρταε, ῥΥανεοἰεπέες ργοάιεγμπε, ἨµΤίιαε [εάιππειι- 
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οὔροισιν ὑπόστασις λευκή, Λλείη, ἵδρωσεν, ἐκρίθη τελέως 

ἐνδεκαταίηῃ. 

5 ” 

[117] ἎΧαὶ περὶ ταύτης ἐν ἀρχῇ μὲν ἔγραψε τὴν 
ἐδέαν τῶν οὗρων. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως ἔφη, 

- .] ’ »/ ) Δ ” .) Γι .] 3 

οὖρα δια τέλεος ειχροα μὲν, λεπτα δε. τα μὲν γαρ αἄκρι- 

βῶς λεπτὰ τὴν κατὰ φύσιν ἔχειν εὔχροιαν οὐ δύναται. μὲ- 
τρἰως μὲν γάρ ἐστιν ὠχρὰ τὰ εὔχροα, λευκὰ δὲ τὰ τε- 

/ / 25 δν νι .» ” ες . » 

λείως λεπτα. καθ’ ὅσον δὲ ἔγχωρει συνελθεῖν εὔχροιαν ούρων 

Λεπτότητι, κατὰ τοσοῦτον χρὴ ἀκούειν λέγοντα αὐτὸν, οὖρα 

διὰ τέλεος εὔχροα μὲν γενέσθαι, λεπτὰ δε. «φαίνεται δὲ 
Δ 8 .) -” ” 

καὶ αὕτη ἡᾗ γυνὴ διὼ Ἰὴν ἰσχὺν τῆς φύσεως σωθῆναι. 

ἔμπῃ αἴδιτῃ εἰ αενε, [μάαυί, Ὁπάεείπιο ἔπεεργε ]μαί- 
εαΐα ε[. | 

Ὦο Ἰαο εἰῖαπι ἵηπ Ῥγιποϊρίο ααϊάσπα ΓοπηρΠί ατίπαγαπα 

{ΟΥΠΙ4ΠΙ, Δί ἵπ Πβοτῖας πε ἀῑο]ί, πτῖίπβε ρε ἴοίππι 

ΙΙΟΣΡΗΙΑ Ῥοπ] απϊάεπι οο]ογῖς {πετε, Γεᾷ {επμες, Ῥ]απα 

Παπϊάεπι {επιιες οο]ογῖς Ῥοπ]1ίαίεπι Γεοαπάαπα παϊαταΠι Ἡθ- 

ηπευιηῖ, Ναπι αγίπας Ῥοπὶ οο]ογῖ ππεάΙοοπίεν ρα]]]άαθ 

{υπ αἲ Ῥτοτ[ας ἴεπιες αἶμας Γαπί. Όπαίεπῃδ γεχο Ῥοϊε[ 

ὉΥΙΠΒΓΗΠΙ {επα]ίαίΙ οοπνοηῖτο οο]οτῖς Ῥοπμ]ίας, εαίεπιις Ἱῃ-- 

ἱεγργείασῖ εππι οροχίει ρτοπιποἰαπίεια, Ἀγίηαε ρεγ {οΐαπι 

ΠΙΟΥΡΗΠΙ Ῥοπί ααϊάεπι οο]οχί6 {αεγε, [εᾷ ἵεπαε. «Οαείε- 

χηπα Ὠαεο 9ποηις ππυ]ες Ἠαίιγαρ τοβοχθ [εγαία γ]άείΗχ, 
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ΡΙΡ4ΙΟΝ 4{Ε)ΥΤΕΡΟΝ, 

Εᾱ. ματι, ΤΧ, [1148.] Εά. Ῥα8. Ῥ. (992.} 
, 

α’. 

᾿νθρακες ἐν Ἀρανῶνο θερινοὶ, ὑεν ἐν καύµασιν ὕδατο 
λαύρῳ δι ὅλου, ἐγένετο δὲ μᾶλλον νότῳ καὶ ὑπεγίνοντο 
μὲν ἐν τῷ δέρµατι ἰχώρες, ἐγκαταλαμβανύμενοι δὲ ἐθερμαί- 
νοντο καὶ κνησμὸν ἐνεποίεον. εἶτα φλυκταινίδες ὥσπερ πυ-- 
θιήκαυστοι διανίσταντο καὶ ὑπὸ τὸ δέρµα καίἰεσθαυ 
ἐδόκεον. ἐν καύµασιν ἀνυδρίης οἳ πυρετοὶ ἀνιδρῶτες 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙΕ6 ΕΡΙΡΕΜΙΟΒΌΝΕ 
ΙΙΒΕΕΒ θΕουνΏῦς, 

1. 

οι: εαγδιηομ[ι αε[ὶνὶ 6Τα[αδαπεγ. ἍἜῬενγ ατάοτες 

«ἰαγβο ἴπιδγε ρίμεδαε, [εά τὰ γρετ μπίυετ[ωπι αὖ αι[ίγο 

ππαρίν. Ίε]ογες αμἰάεπι εμεῖ [μῦγα[οεδαπίμτ, Φμὶ ἴπιέγο 

εοποεριῖ εαἰε[εεδαπε Ῥγιγίεμππφµε οοποϊαδαπι. ΠὈεϊιάε 

ΙΡΗΙγειαεπιάες απαιδμ(εὶς ρμ[μ]ὲς [πιῖζες α[]ωτρεῦαμε, φιῖ- 

δως [μὸ οµίεπι μγὶ υἰάεδαπιμγ. Ῥεγ [εοῖαεις αε[ές ε- 

τες γἰετμπιφμό είνα /Γάογεπες ἵπ Πες νεχο [ ἐπιῤγίτα 
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τὼ πλεῖστα. ἐν τουτέοισι δὲ ἦν ἐπιψεκάση , ἱδρωτικώ- 
τέροι γίνονται Κατ αρχάς. ταῦτα δυσκριτώτερα μένει ἢ 
ἄλλως, ἁἀτὰρ ἧσσον, εἰ μὴ εἴη διὼ ταῦτα, ἀλλὼ διὰ τῆς 

νόσου τὸν τρόπον. 

ὅν 

Οἱ καῦσοι ἔν τῇσο θΘερινῆσι μᾶλλον γίνονται καὶ ἐν τῇσιν 

ἄλλησιν ώρησιν. ἐπιξηραίνονταυ δὲ μᾶλλον θέρεος. 

[, 

γ. 
, [ ιά 

Γι19] Φθινοπώρου μάλιστα θηριώδεες καὶ ἡ καρδιαλγία, καζ- 
του καὶ αὐτὴ ἧσσον κακουργέου ἂν αὐτοῦ τοῦ νοσήµατος 

τουτέου ἐώντος. αἱ ἀσκαρίδες δείλης ὁμοίως τούτῳ. καὶ 

ἐκεῖνα τηνικαῦτα ὀχλέουσι τῆς ἡμέρης τὰ πλεῖστα, οὐ 
ῃ  ὁ Δ . ῃ 5 λ 3 ΄ « - 

μόνον διὰ τὸ μᾶλλον πονξειν, ἄλλα καὶ αὗται δια σφας 
ε ; 

έωντας, 

Ριειμίαε ἀεοιάεγίπε, ππαβὶς ρε ἱπηία [ιὰαξοτίαε μπε. 

Βαες Ἱιάϊσαει αι [[ιοι[ίογα Ἱπαποπὶ οµμαπῃι [ι αἰιίεγ «οτι- ] ἵ, 
πρ εγεπὲ; παῖπμς {ατπειι / ποπ μτορίεγ Ἀαες; /εά Ρτο- 

Ρε πιοτδὶ πιοάμµτα ππογείενε ενιΙεΤΙΠΕ. 

«ξ 
Π. 

Γεύγες ατἀεπεες αε[ξυῖς πιαρίς, εἰῖαπι οπεετὶς ἐεππρε[αιϊ- 

ως ογἰιεμγ τε[ιοεαπεμτ ἔαπιεπ εἰ αςοεπάιπειγ πιαρὶς 

αε[ίαιο. ᾿ 

ΠΙ. 

4ιιμπιπο πιακίππε ἱωππῦγιοί εἰ εατάιαῖρίαν ϱμαπιηµαπι εἰ 

ἔρ[α πῖπως Α7α[)αἴμχ, ἱρ[ο πιογδο εαὶϊ οοπ/ἑαπιε. «ἄ[εα- 

πίἰάες υε[ρετὶ Ἰμῖο [παπί πιοᾶο νεκαπ. «ἴφμε πµπο 

ἴ]αε ἐπεεχάίμ ρἰεγµπιφµε ἱι]ε[ίαπε, 1ιοῖι Γοἴιπι φιιοᾷ πια-- 

{ογες ἀοίογες επείιεπὲ, νεγµπι εεἰατη φμοὰ ρε {ε ἱρ[ας 

φετε]ιὲς 
΄ 

! 
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ν φΏθινοπώωρῳ. ὀξύταταυ νόσου καὶ Θανατωδέσταται, τὸ 
ἐπίπαν ὅμοιον τῷ δείλης παροξύνεσθαι. «ὡς τῷ ἐνιαυτοῦ 
περίοδον ἔχοντος τῶν νούσων; οἷον ἡ ἡμέρη τῆς νούσουν 

οἷον τὸ δείλης παροξύνεσθαι. τοιοῦτον τῆς νύσου «καὶ 

ἑκάστης καταστάσιος πρὸς ἀλλήλας, ὕταν µή τυ νέωτη- 

ροποιηθῇ ἐν τῷ ἄνω εἴδε. εἰ δὲ μὴ, ἄλλης ταῦτα κα- 

ταστάσιος ἂν ἄρχου. ὥστε καὶ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς ἑωυτὸν 

οὕτως ἔχειν. 

΄ 

ε. 
9 ” ϱ .”» 3 ε ο 3 ιο ω 9 

Ἐν τοῖσι Μαῦθεστεωσο «αιροισυ Μαϊ ωραίως τα ὠραια ἅἄπο- 

διδοῦσιν ἔτεσιν, εὐσταῦέες καὶ εὐκρινέσταταυ αἱ νούσοι, ἐν δὲ 

τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι. ἐν γοῦν 
Π Ὁ 3 η ο] ’ Ἂ ’ η) Δ 

Περίνθῳ ὅταν τυ ἐπλίπῃ Ί πλεοναση Ί πνξυµατων Ί µη πνευ- 

1ν. 

«4πεμπηπο ππογδί αεμεῖ[πηί πιακίππεφιο ἰείαίες, ομί φιοᾶ 

µ υε[νετὶ επασεγδεπξιή, εο ΡΤοΤΓς [ιππῖίεπαι α[]εοοπεπι 

Γογεἰειτ, ας αππὶ πιογδογµπῃ μετίοᾶμπη ᾖαδεπεῖς ἐεπιρε/ίας, 

Οιαῖε ἀαειμ πποτδὶ ἀίει, φμαίε αἲ ἐπαεεγδαξίοπεπι 9ε- 

ἄρεγα, ἰαἷε ε[ ομ]μέφμε εἰίαπα ἴπιεγ [ε οοπι(εμείοπίς ἔεπι- 

εῬμς πα ομιὰ ἵπ [μρεγίογὶ ἴᾶεα ποπ ἱπποναπάμπι Πμε-- 

τιες [τπ παῖπμς, Ἰαεο αἰία οοπι(1ἱειμείοπε ἵππρεγιιπῃ οδειπµε-- 

τε. Όματε ειἶαπι απγμπι αἆ /ε ἐρ[ωπι ια [ε [αδεγε 

πεοε[]ε εβ. | 

γ. 

(οπ/[ἑαπείδις εεππροτίδις εἰ αππὶς ἑεπιρε[είυε ἐεπηρε[ἒίνα τεᾶ- 
ἀεπιίδις οοπ/ἔαπιες ας ]μάίσαει [αειἰππὶ πιογδί βΙΕΠΗΛ- 

ἔμτρ ἰπεοπ[απειδιμς νεγο ἰπεοπ[ίαπίες εἰ φμῖ ἀι[βοι[ε 

μάϊεαπιμγς φιαῖε; Ρεγπι]μί 6τα[]απεμγν Φμπα αιμὲ νε” 

εογιῖη [αιις αἰφμί αμὲ ποπ ᾖ[αιμον αμ αφµαε αμῖ [μοοί- 

ἰαίες αιῖ αγάογες αμ }πίρογα επμρεταγιπὲ αιιὲ ἄε[εεε- 

σΑτΕΝύς5ς ΤΟΜ. ΧΥΤΙο 
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εά. 0λατῖ, ΤΝ. [1ο 120] 
3 

μάτων» ἡ ὑδατων 1) οὐημων ἦ καυμάτων ἢ ψύξεων. τὸ δὲ 

έαρ τὸ ἐπίπαν ὑγιεινότατον καὶ ἥκιστα θανατώδες, 

στ. 

Πρὸς τὰς ἀρχὼς σκεπτέον τῶν νούσων εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ. δῆλον 
δὲ τη η ἐπιδόσει, τὼς δὲ ἐπιδόσιας τῆσι περιόδοισι. καὶ αἱ κρίσιες 

ἐντεῦθεν δῆλοι καὶ τοῖσι ἐν τῇσι περιόδοισι παροξυσµοῖσιν, 

εἰ πρωϊαίτερον ἢ οὔ. καὶ εἰ πλείονα χρόνον ἢ οὔ. καὶ εἰ μᾶλλον ἢ 
οὔ. πάντων δὲ τῶν συνεχέων ἢ διαλειπόντων τῶν χρονίων καὶ 

τρωμάτων καὶ πτυέλων ὀδυνωδέων καὶ φυμάτων [120] 

φλεγμοναὶ καὶ ὕσα ἄλλα ἐπιφαίνονται ὕστερον, ἴσως δὲ 

καὶ ἄλλων πραγμάτων ποινῶν, τὰ. μὲν Φᾶσσον βραχύτερα, 

τὰ δὲ βραχύτερον μµακρότερα. καὶ ἐν περιόδοισι τὸ ἔπι- 
πρωϊαίτερον καὶ ἄλλης ἐπιδόσιος ἀπαυδώσης τῆς νόσου. 

καὶ γὰρ τῶν παραχρῆμα αἀπολλυμένων ταχύτεραυ αἱ κρί- 

τίπε. ὔεγ αμίεπι ΟΠΙΠΙΠΟ [αἰμζεγγίπαμπι ε[ξ αο πεεῖπιε 

ἰειαίο. 

' 

γΙ. 

δμύ ΠΙΟΓΡΟΤΗΠΙ αμίεπα ργἰποὶρία οοπ[ιάεγαπάμπι απ ἄεγε- 

Ῥεμε υἱρογεπι [ογίαπειμ, φμοὰ εα ἰπογεπιεπίο ππαίγε- 

[γω ε[ ἍΙπεγεπιεπία νεγο ευ Ἱπογδογµπι οἰγομείδι 

ευ οιῖδις εἰἴαπα ]ιμάἰςαείοπες /Γε Ῥτοᾶιωιῖ, ἱέετπφιε εἰ) είς, 

αµαε μεν οἰγομῖίιμς οὐογίιμπέμγ επαοεγδαιϊοπίδις, [ οείε-- 

γι αμὲ ΤΟΠ, αεοεάαπε, [ι ἀἰμείμς φµοφιε αμὲ πο ἅιι- 

γεπὲν αμὲ [ῖ ππαρὶς αμ ππῖπμς ἀἶνεπεπι. ἔπν οπιπίδιως 

αμίεπι οὐμεϊμιῖς απξ ἰπεεγππιιεεπέιδιις εἰ αἰμεμγπις υι-- 

πεγίθις εἰ [ρμεὶς ἀοἰογι[ιοίς εἰίαπι ειδεγοιίογιτα ἰπ[ίαπα-- 

ππαϊῖοπες εἲ φιαεειιφιε αἰία ρο[ζετίως αρρατεπὲ: ῇοτ- 

ἕα[]ῆς αμίεπι εἳ εω αἰίς ορεγίδις, φαε οεἰεγίις αδιπέμ 

Ὀγευίονα [ιέρ φιµαε ἰαγαίμς ἰοπρίογα, Πιογὂο εἰίατα ἴπι 

οἰγομιεῖδιες οεἰεγίογετι ΓεεΜΥΓι ας Υείφιεμτα αγδιπηενι-- 

ἔμππ ῥτοἰθεπίε,  Εεεπίπι φμῖ [ἑαεπι ἰπιεγειωί, εογιηι 

οεἰεγίογες [ιί ]μαἰοαείοες, φμοά εἲ εεἰεγες [πε ἀοΐογες, 
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ΓΚ. Οματι. ΤΧ. [Γ100.] 
«/ [ή .- 

σιες, ὅτι ταχέες οἳ πὀνοι καὶ ξυνεχέες καὶ ἰσχυροί. τὰ 

δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ αὐτήια ἐπιφαινέσθω. 

Τὰ κρίσιμα μὴ κρἰνοντα τὰ μὲν θάνατωδεα, τὰ δὲ δύσκριτα. 
τὰ προκρινόµενα ἣν ὠμῶς κριθῇ, ὑποστροφαὶ, ἢν μὴ, ἄκρι- 
σίαι, γένοιτο ὃ ἂν καὶ ὀλέθρια τὸ μὴ σµικρα. ὅσα κρί- 

σιµα σημεῖα γιγόμενα, τὰ αὐτα ταῦτα μὴ γινόμενα δύσκρι- 

τα. τὰ ἐναντία δὲ σημαίνοντα πακὸν , οὐ µόνον Ὃν πα- 

λινδρομέη, αλλὰ Καὶ τῆς ἀρχαίης φύσιος τὰ ἐναντία ῥέπον- 
τα ὥσπερ καὶ τῶν κακὼν σημεῖον ἐπὶ τἀναντἰα ῥέποντα. 

Φεωρεῖν δὲ οὕτω δει βρωμάτων, συμπτώσεων φλεβών, 

ὄγκων ὑποχονδρίων, ἀναρῥοπίων, καταθῥοπίων. πολλὰ δὲ 
καὶ τῶν τοιούτων. οἷον ἀποφθειρουσέων οἱ τιτΏοὶ προσ- 

εσχναίνονται, οὐδὲ γὰρ ἐναντίον, οὐδὲ βῆχες Χρόνιαυ, 

ὅτι ὄρχιος οἰδήσαντος παύονται. ὄρχις οἰδήσας ἀπὸ 

«οοπΕϊπειέες εἰ υε[επιεπῖες. (Όμαε νεγο αἆ πιε[ίμ ]ιαῖ- 

οαπὲ, ποπ [λαείπι αρρατεηὲ. 

τῃ. 

]ιαάϊσαιοτία ποπ [μαάἰσαπεία ῥαγεῖπι ἰεία[ία Γ[ε, Ρατεῖπι 

αἲ[ [είς Ἰ]μαάϊοαιοπϊ.  Όμαε ρταε]ιάϊοαπεω, {[ οτη 

εγμάϊἰεαιε ]μαάϊσαία [μεγῖπε, τεεἰάίνα οδοτίµηἔιμη. δίη 

πας, ]μαάισαείοπες πι]ίαε: ἴππιο ρεγπἰείο[α [δια εαφιε 

ποπ Ῥατνα [μπ. Όμαεομπφιε ]ιάϊεαίοτία [τρπα Πω, 

Άαεο [ ποπ εάαμειν, αἱ [[ιουίς [μπε ]ιάιεαείοπί, Όμαε 

φετο εοπἰγατία [ιρπί[ιεαπε, ππαίιτις ΤΙΟΤΙ /Γο[ιετα { τεοιγ- 

Τα Όεγπη εἰἶαπι [1 αἆ γγίσεαε παίµγαε εοπϊγατία ῬΤο- 

γεραπῖ, οφμεππιαάπιοάιτη εἰῖαπι ππαἰογιτη [ρα [μὲ φμαε 

ἴπ εοπἰτατία ργοἰαδιπίμγ. Ἱία νεγο απἰπιαάυεγειάιτα 

ε[ῖ ἵπ εἀιμλίς, υεπὶς εοπεἰἀεπείδις, ΙΥμοε]εοπιάγίογιτα 

ἐμππο δες, ἔτι [γη ἴμπι ἄεογ[μπῃ γτορεπάσπεῖθις, 

δεᾶ εἰ πιε]έα [ιὲ Π]ικπποᾶί υεῖμὲ αδοτεεπίτµτη ΤπαΊα-- 

πιαε βγαοϊ[ε[εμπες πεφιµε επίπα ϱΟΠΙΤαΤΙΙΤΗ εν, πεφε 

μ[]ες ἀἰμειγπαεν φιοά φιέπα (ε[ῖς ΙπειππμέΥῖί οε[} ει, 

νο 
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Ε4. Οµατι, ΤΧ. [129.] . ς Ἡ ὃ 
βηχέων ὑπόμνημα κοινωνίης, στηθέων, μαξών, γονῆς, 

φωνῆςι 

΄ 

η. 
9.5 , Ἅ , Ἁ ’ 

᾿ποστάοιες ἢ διὼ φλεβών ἢ δι ὀστέων ἡἢ νεύρων ἢ δέρµα- 
3) 3 ΄ -” 

τος ἢ ἐκτροπέων ἑτέρων, χρησταὶ δὲ αἳ κάτω τῆς νόσου, 

οἷον κιρσοὶ, ὀσφύος βάρεα ἐκ τῶν ἄνω. ἄρισται δὲ µά- 
’ 

λιστα. αἱ κάτω καὶ αἳ κατωκάτω ποιλίης καὶ προσωτάτω 

ἀπὸ τῆς νόσου καὶ αἳ κατ ἔκρουν. οἷον αἷμα ἐκ ῥινέων, 
” ς αχ. 3 3, 3 

πῦος ἐξ ὠτὸς, πτύαλον, οὖρον κατ ἔκρουν. οἷσυ μὴ 
- ” Π - 3ο / 3 Γι ςλ ς [ή 

ταῦτα ἀποστάσιες, οἷον ὀδόντες, ὀφθαλμοὶ, ῥὶς, ἕδρως. 
3 / χλ 5 / 

ἀιὰρ καὶ τῷ ὑπὸ δέρµα ἀφιστάμενα ἐς τὸ ἔξω φύματα, 
” «/” ον ” 

οἷον ταγγαὶ καὶ τὰ ἐκπυοῦντα ἢ ἕλκος καὶ τὰ τοιαῦτα 
ΐε- ; Ἂ 8 ἀ / ος 3 α) ; 

ἐξανθήματα 3 λοποὶ καὶ µάδισις τριχών, αλφοὶ, λέπραο 
ε - ’ / { ς 

ϱ) τὰ τοιαῦτα ὅσα ἀποστάσιὲς μέν εἶσιν ἀθρόως ῥεύσα-- 
-ς 5 3/, 3, Ἀ ἃ 

σαι καὶ μὴ ἡμιρῥύπως, καὶ ὅσα ἄλλα εἴρηται καὶ ἢ μὴ 

εε[είσφιιε ἔμππογ αμ] εοπηπιµπίοπϊἰς μεείοτίς, ππατηππα- 

πα, Φεπῖέµγαε εἲ υοεῖς ΠΙΟΜΜΠΙΕΠΕΗΠΙ ε[. 

ΥΠ, 

ἀὖ[οε[]ως αμἲ ρετ υεπας αμι γεγ ο]α αμῖ πετυος αμὲ εἰ- 

εἶπι αμὶ αἰία εππϊ[]ατία αξ[οεάμπε. Βοπὶ αμέετα [ιωιε φμὶ 

ἴπίγα πποτδιππ εοπ[ι[έωπε, οιμαῖίες νατίοες εἲ ἴμπιδογιμπα 

οτανίεαιες [ωμετπε ἀεοτ[μπι ἆμοι. Ῥτγαε[εγείπι νετο ογεῖ-- 

ση [ιπὲ ἴπ[εγίογες, Φμῖφμε ἵπ[τα νεπίτεπα ππααϊῖππε εἰ α 

ΠΙΟΥΦο τεπιοεῖ{]πιὶ αὐ[οεάμπῖ εἰ φμὶ μετ ε[βιωττη αδειωιε; 

σιεπιαάπιοάμπι [απβιῖς ε πατίδιως αμὲ ρμς επ αµγε, [ρι- 

επ εἰ μγίπα μετ ε[[ιαμπα. -4ε φίδι Πΐεεε πποᾶἰς ΟΙ. 

μπε αὐ[οε[]ιο [μπε νεἰμε ἀεπίες, οομὲ, πας εἲ [μάογο 

δεᾶ εἰ οµαε [μὸ οµίεπι αἲ[οεάμπε, [ογας ἐιδεγοµία, υεἶιμε 

ἵαπραε [ει [ἔχμππαε εἰ ριγμ[επίαο ραρμίαε, αμ μίοις 

αμι [μ]μηποςίἱ ρι[μίαε ε[Ἰογε[οεπίες, αμὲ [φμαπιαε εἲ 

οαρἰογιση ἀε[βινίμτα, υἰρίπες, ἵερταε αμῖ ε]ισπιοᾶὶ 

σε [μπὶ αὐ[οε[]ως αοεγυαεῖπι []μεπίες, πεσμε [εγρεπίιες 
εἰ φµαεοµφ µε αἰία ἀἰοία [μὲ εεἰαα[ῖ ποπ ἰπαίσιε πιογδὶ 
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Εὰ. ΟΠατι, ΙΧ. [120. 191.] 

ἀναξίως τῆς πἑριβολῆς τῆς νόσου, οἵον τῇ Τημένεω ἆδελ- 

φιδῃ ἓκ νύσου ἰσχυρῆς ἐς δώκτυλον ἐπεστήριξεν, οὖκ 
ἑκανὸν δὲ δέξασθαι τὴν νοῦσον, ἐπαλινδρύμησεν, ἀπέ- 

Ὀαγξνε 

θ’. 

Γ101] ”4ποστάσιες ἢ διὰ φλεβών ἢ διὰ κοιλίης ἢ διὰ νεύρων 
ἢ διὰ δέρματος ἢ κατὰ ὀστέα ἢ κατὰ τὸν γωτιαῖον ἢ κατα τὰς 

ἄλλας ἐκροᾶς, στόμα, αἰδοῖον, ὧτα, ῥἵνας, ἐξ ὑστέρης ὁκ- 

ταμήνω», τὰ τῶν κρίσεων, τῇ ὑστεραίῃ ὡς ἂν ἐς τὴν 

ὀσφὺν ἢ ἐς τὸν μηρὸν καὶ ἐς ὄρχιας. ἔστι ὃ ὅτε ἐκ βη- 
χέων. καὶ ὄρχις αὐτὸς ἐφ ἑωυτοῦ. βηχώδεες ἀποστά- 
σιες, αἱ μὲν ἀνωτέρῳ τῆς κοιλίης, οτγ ὁμοίως τελέως 

ῥύονται. αἱμοθῥαγίαι λαῦρου ἐκ ῥινῶν, ῥύονται πολλὰ, 
οἷον τὸ Πραγόρεω. οὐκ ἐγίνωσκον οἱ ἔητροί. | 

εχετεβὶοπὶ γε[ροπάεαπε, ομεπιαάπιοάμπι Τεπιεπεὶ περιῖ εὉ 

φε]επιεπεί ΊΠΟΥΡο ομµϊάάαπι ἵπ ἀἰβίιμπαι ᾖιγππε ἀεοιὸμῖτ, 

όιαο ο µµ1η πποτδο [μ[εἰρίειᾶο πο ε[]ει, επ ἴΠΙΕΥΛΟ Τε- 

οµΥ{ι οδίε, 

1Χ. 

4ἲ[οε[Γως αμε μετ υεπας αμὲε μεγ αἶυμπι αμ ρε πετνος 

αμί ρεγ οµίετα αμί ο[]α αµι [εομιάμτη ἆοτ[αίεπι πιεάιί- 

ἴαπι αμ αἆ αἰία επι(]ατία, ος, ρμάειάμπα, αμγες, παγες 

ε[[ιιυι.  Ὀιετι αἶ}εοῖιμο. οεϊαφο Ίπεηίε ῇιάϊεαίοπεηι 

/μβειωῖες, ρο[ἰγίᾶιε φε]με ἵπ ἴωπιδος αμὲ [επιμ εἰ (ε[ες 

ἄεεμπιδμε. ΙΠπέεγάμπα φεγο εν ει ἵπ τε[ίες εἰ τε[ὶς ἵρ[ε 

α [ειρ[ο Ἰμ[[ομίοίι αδ[εε[]ω φμῖ π [ωμετίογε υεπιτὶς 

ΥεΡΙΟΠΕ [ωπὲ, ΠΟΠ ρεγαεφμε ρεΓ]εειε Ἰίδεταπι. Ίατβαε 

]αηριιπῖς ε παγίδµς εγαρείοπες ρἰεγπιφμε ἰδετωιί, ηῖ 

ἜἨεταροταε οοπιϊρῖε, αμοᾷ πιεαἰοὶ πιο απιπιαάνεγιεγιηῖ. 
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Κά. Ονατι, ΤΧ. [1ο1.] ; 
6. 

Γὰς φωνως οἱ τρήηχέας φύσει ἔχοντες καὶ αἳ γλὠσσαι ὑπο- 
τρηχέες. καὶ ὅσαι τραχύτητες ὑπὸ νούσων ὡσαύτως. αἱ οὖν 

σκληραὶ ἐοῖσαυ τῇ φύσει καὶ ἄνοσοι τοῦτ ἔχουσιν. αἳ δὲ 

μµαλθακαὶ καὶ βραδύτεραυ ἐς ἁμαρτωλίην Ἠ χρηστὸν 

αρχαίη φύσιο. σκεπτέον καὶ τὼ ἀπὸ εῶν διαιτέων τὰ 

μακροκέφαλα καὶ μακραύχενα ἀπὸ τῶν ἐπικυψίων. καὶ τῶν 

φλεβών ἡ εὐρύτης καὶ παχύτης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ" καὶ στεγότητες 

καὶ πλατύτητες καὶ βραχύτητες καὶ λεπτότητες καὶ ἀπὸ τῶν 

ἐναντίωι ὧν αἳ φλέβες εὐρεῖαι καὶ αἱ κοιλίαι καὶ τὰ ὀστέα ευρέα. 
εἰσὶ δὲ οὗτου οἱ λεπτοὶ, οἱ δὲ πίονες τἆναντία τουτέων καὶ ἓν 

Ττοῖισυ λιμαγχικοῖσιν αἳ μετριότητὲς. ἀπὸ τουτέων σκεπτέαι 
αἱ προαυξήσιες ἑκάστῳ ἃ μειοῦσι καὶ µειώσιες ἅ προαυ-- 
ξοῦσι, καὶ τῇσι προαύξεσιν, ὁποῖα συμπροαύξεται καὶ 

ὁποῖα συγκρατύνεταε, καὶ διασφάξιες ποῖαυ κοιναὶ τῶν 
ᾳλεβὼν. 

Χ. 

Ομῖ παξµγα Όοοες Ἰαδεπὲ α[ρεγας, ἓὶς εἰίαπι Ἰίπσμαε [μπε 

Γμόα[ρεταε ει φμαεοµπφµε εν πιογδὶς α[ρεγίιαίες [π[ίεεγ 

οοπείπριωπε. (µας ἐρίειγ α παϊιτα [ἴπβιιαο ἆμγαε [μηῖ, 

εἰἴαπα [1πε ππογὸο Ίοο Ἰαδεπι. Ἰήο]ιες φετο (μπι αἆ 

ποβθαπα ἵμπι αἆ μµε[έαίιεπι Οµατη ΡΤΙΟΥ παέμτα ἑαγάίογες 

[μπι.. Οοπβάεγαπάα φµοφιµε υεπϊμπὲ φµαε εἰ υἶοίμς Υα- 

εἴογιε οὐίοπρα /μπβ εαριία εἰ εετρἰεε ἰοπβαε α Ῥτογει- 

/Γοπῖδις εἰ φεπαγµπι οαρασοίίας εἲ ετα[[ιµάο, αὖὐ εαᾶάεπα 

οαι[α ρτουεᾶεις εἰ απρι[ίαε εἰ ἰατιμαάίπες, ὀτευϊίαιες 

ας τεπμίίαίες ευ εοπἰγαγῖ. ὉΌμοτιπ φεπαε ἰαΐαε, Ἱῖς 

εἰ υεπῖγες εἰ ο[]α ἰαία [ιτ Πίφιε βταεῖ]ες επί[έωπι. Οδε[ι 

Φεγο ες οοπἰταγία «ΟΠ/εΦΜΠΙΙΥ εξ εΟΥΗΤΑ φιῖ Γαπιε ππα- 

οεταπἰιγ πποάειαϊίοπε. «4ὐ Πὶς ρετ[ρὶειεπᾶα [ωπὶ φιιαε 

Ιποχγεππεπία ιπϊομίφιε Ἱππππϊπιιαπὲ εἰ φας ἀἰππιπιείοπες αᾱ-- 

αμβεαπὲ εξ Φιαε ἰπογεπιεπία [ιπιμί αἀαμρεαπὲ εἳ 9µαε 

εογγοδογεµὲ εἲ οιιαε [πὲ «ΟΠΙΠΠΙΩΙΕΣ υεΠΑΥΙΤΙ ἀἰ[έαπιῖαε. 
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΄ ’ 

ία. 

Γ μάἳ τῶν ἤτρων ῥήξιὲς αἱ μὲν περὶ ἥβην τὰ πλεῖστα ἀσινέες 
τὸ παραυτίκα' αἱ δὲ σμικρὸν ἄνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν 
δεξιᾷ, ὀδυνώδεες αὗται καὶ ἀσώδεες καὶ κοπριήµετοι, 

οἷον καὶ τὸ ΙΠΠιτιακοῦ. ήίνονται δὲ αὗτωι ἢ απὸ πληγῆς 
} σπάσιος 3 ἐμπηδήσιος ἑτέρου. οἷσι τὸ μεταξὺ τοῦ 
Πτρου καὶ τοῦ δέρματος ἐμφυσᾶται καὶ οὐ καθίσταται, 

τὸ τῶν χροιῶν, οἷον τὸ πολυχλώριον, τό τὲ ἐκ λευκοχροίου, 

ὅτι ἀπὸ τοῦ ἥπατος πᾶν τὸ τοιοῦτον. καὶ ἀπὸ τουτέου 

ἡπατικὼ νοσήματα [493] ἐν τουτέοισι καὶ ἵκτεροι οἱ 
ἀπὸ ὤπατος ἐς τὸ ὑπόλευκον καὶ ὑδαταινόμενοι καὶ οἱ 

λευκοφλέγματοι. οἳ δὲ ἀπὸ σπληνὺς μελάντεροι καὶ 
ὕδρωπες καὶ οἱ ἴατέροι, καὶ αἱ δυσελκίαι τῶν ἐκλεύκων, 

τῶν ὑποφακωδέων, καὶ τὸ δέρµα καταρῥήγνυται καὶ τὰ 
χείλεα, οἷος ᾿4ντίλοχος καὶ λεύας. τὸ ἀπὸ τῶν χυμῶν' 

τῶν ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἁλμώδεοο. ὅτι ἐπὸ τὸ δέρµα 
μάλιστα καὶ ἀπὸ κεφαλῆς, ὅταν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος δια- 

Φερμαίνηταιυ. 

ΧΙ. 

Όμαε ἐπί υεηεγὶς οἴγεα Ῥιδεπα [ωπὲ γμρείοπες ρ]εγιππφμε 

Γαεῖπι [μπε ἱπποπίαε, Όιμας γαμίο [ωρτα μπιδἰέομηα ἴι 

άεπιτα ρατίε Ίαεεπε, Ίρ[αε ἀοΐογεπι εἰ ]αοίαιίοπεηι εἰ 

/ἐεγεογῖς. υοππῖέμπα ἱπαάιομηὲ, φεἰαε ειίατη ἨῬίίαςοο αοείαϊε. 

Ί]αε νετο αμὲ α Ῥίαβα αμὶ φμ([μγα αιιὲ αἰέεγίιις [ια 

Οιῖδις φιιοᾷ ἵπιιπι ΦΕΠΙΥΕΠα εἳ οµίεπα Ιπιεγοεᾶἰε, ἰά ἵπ-- 

ατμτ, πες οε[]αε: ἐς ἀοίογ γμα[ἰιᾷο πιο [αμ ἀϊεμτν 

ας υεἰμί επ οαιάἰᾶο ραἰίε[οῖε, φιοᾷ τά οππιε αὖ Ἱιεραίε 

ντοεεάαϊ εἰ α φμο Περαιῖοί εἰίαπα ΤποτΟί ὶς ἱπ[ιάεπε. Ἐε 

ἴοιεγὶ αὖ λεραῖο ογιμπαὶ ἵπ [μδοσιάίάμπι εοἰογετα ππι- 

ἴαπὲ, εἰίαπα οαμῖ εω αφµο[ο Ιιγάτογε εἰ αἶδα ρἰιμῖία ἰα- 

ὄογαπε. «4 Ιἶεπε νεγο ἐμπι γάγομες ἔμπι ἰειεγὶ πὶρτί- 

«απ1ϊοτες ἐπΙ[ιιιε, δεᾶ εἰ 1ἵπ επαἰδιάίς ἰεπιιεο]οτίδιμς 

πίεετα ρέταερτε [απαπίμτγ εἰ οιῖς εἰ ἴαδγα αἰ[[ιπάιπεμτ, 

οιοά «4πιίοε]ιο εἰ 4ἰεισε αεοῖαἰι. Θμοά ογἰεμγ επ [αἰ- 

[μβίπο[ εοτροτὶς Πμπποτίδιο, Φπι ἵπ οµίεπι α οαρίίε 

πια ΜΙΤΠε επεα[ε[αοιο ἀεεία εγιέ. 



αρ) ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΠΜΙΩΝ ἩὮ 

Εά. Οἰαχί, ΤΧ. [199.] 
ιβ. 

Τὰς ἀφορμὰς ὁπόθεν ἤρξατο κάμνειν σκεπτέον, εἴτε κξ- 
Φαλῆς ὀδύνη εἴτε ὠτὸς εἴτξ πλευροῦ. σηµεῖον δὲ ἐφ᾽ 

οἷσιν ὀδόντες καὶ ἐφ᾽ οἷσι βουβῶνες. τὰ γενόμενα ἕλκεα 

καὶ κρίνοντα πυρετοὺς καὶ φύματα. οἷσι ταῦτα μὴ πα- 

ϱαγίνεται ἀκρισία. οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιόταταυ ὑπο- 

στροφαἲ καὶ τάχισται. τὰ ὠμὰ διαχωρήµατα καὶ ὑγρὰ κέγχρος 

στερεὸς ἐν ἐλαίῳ ἑφθὸς ἵστησιν, οἷον τὸ ναυτοπαίδιον καὶ 
ᾗ ήυριοχαύνη. 

ΧΙ. 
Ἐκρ]ογαπᾶααο [μπὲ εαµ[αε μπᾶε ομίς αεβτοίατε οοερετῖε, 

[νε εαρὶεῖς, [ῇυε αμγὶς, [τνε ἰαεετὶς ἀοίοτ [ε. ϱμδµκάατι 

νεγο ἄεπιες, ομϊδνάαπι εἰίατι ἴπβιμπμτι ἔΤπΟΤες Τποτ-- 

δοτιπα [σπα ἆαπι. Όδογια µίοεγα αςο Πεῦγες εἰ εµδεγομία 

]μάϊεαπιία, ομΐδι5 Ίαεο ποπ α[]μετὶίπεν Ἱπαιοαιίο πηία 

ε[ξ. ΟΘιίδις ἴπέμς γεἰπφμαπέμήν Τς οεγεϊ{ππαε ασ οεἰετ-- 

Τίπιαε τεοϊάίναε πα[οιμπέμτ, ΟΌτιμάας αο ἰἰφμῖάας ἄε]ε- 

εἴἴοπες πη[ίμπα [οἰιάμπι οἶεο ἴπεοσμαα [1 Ἐπεπιρίο 

ε[ξ παµίαε ᾖριεγ ει ΙΗγτίοε]αμπε 



ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ϱΒ. 

Κ4Ι Γ4ίΗΝΟΥ ΠΕΙΣ 4ΥΤΟ ΥΠ0- 

ΜΗΝΗΜΗΜ/{ . 

. Εά. Οµατι, ΤΧ. [108. 424 .] : 
αι 

[125] Γ υνὴ ἐκαρδιάλγει καὶ οὐδὲν καθίστατο, πάλιν ἐς 
ῥοιῆς χυλὸν ἀλφίτων ἐπιπάσσουσα Ναὶ µονοσιτίῃ Ίρκὲσε 

καὶ οὐκ ἀνήμευ οἷα τὰ Καρίωνος. 

[151] Τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν ἐθῥέθη μὲν ἄξιον εἶναυ 

τῆς τὲ παιδείας καὶ τῆς δόξης τοῦ μεγάλου {πποκράτους, ὡς 

ΕΙΡΡΟΟΠΑΤΙ5 ΕΡΙΟΕΜ. ἩΠ. ΕΤ 

σΑΙΕΝΙΙΝ ΤΠ ΌΝΜ ΟΟΜΜΕΝ- 

ΤλΠΤῦς Ἡ. 

Ἱ, 

{ή 11ον οαγαἰα]ρία Ἰαδογαξαι π]α]μτηφιε γεπηιεεδαε. Ἡμίε 
Ῥο]ίς Πογάεασεις ἵπ πια] ριωπῖοὶ [μουυπα ἴπ[ρετ[μς» ας 

οἶδμς [επιεὶ ἀμππιαπαί μεγ ἀῑεπι αεεερεµς [αείς ιῖεν πε- 

«µε τευοπιεῦαξ, υεῖμε (Θατίοπί οοπεἰβιὲ. 

Ῥπίπιαπι ερϊἀεπι]ογαπα Πρταπα πιαρηπὶ ἩΗἱρροογα!]5 {πι 

{αριεηίία ἴππα ρ]οτα ἀϊρπππι ε{[ε ρτοπιποϊαίαπι οϐ, τί 



ιά ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ4ΠΜΤΩΙΝ 
Εά. Οµασί, ΤΧ. {124.] 
περιέχον πολλὰ πάνυ ὠφέλιμα καὶ ἀληθῆ καὶ πρὸς εὕρεσίν 

τε καὶ Ἰασίν τών εἰς τὴν ἰατρικὴν συντεινόντων. τὰ δὲ 
περιεχόμενα ἐν τῷδε τῷ δευτέρῳ, διὼ τὴν ἀσάφειαν καὶ 

συντομίαν καὶ τὴν τῶν πραγμάτων ποικιλότητα, οὕτω διά- 

σορα καὶ ἀποκεχωρισμένα ἀλλήλοις εἰσὶν, ὥστε οὖκ αφ ἑνὸς 

τοῦ “Ιπποκράτους Ἠ υἶέος αὐτοῦ Θεσσάλου γεγράφθαι ὃο- 
κεῖν. πολλὰ γὰρ ἄλλο τε ἄλλως συγκεχυµένα εἰσὶ, πολλὰ 
δὲ παρὰ λόγον παρεμβληθέντα καὶ οὐδεμίαν ἔχοντα πρὸς τὰ 

ἑπόμενα συνέχειαν.  διὸ φαίνεταυ οὗ μὴ πρὸς σύγγραμμα, 
αλλὼ πρὸς ὑπόμνημα καὶ πρὸς μνήμην μᾶλλον ταῦτα σχε- 

δὸν πάντα συντεθεῖσθαι. καὶ οὐ δοκεῖ πρὺς ἔκδοσιν τουτὶ 

τὸ δείτερον, παθάπερ τὸ πρὠτόν τὲ καὶ τὸ τρίτον τῷ {π- 
ποκράτει πεποιῆσθαι. ᾖἔστι γὰρ τῶν ἀθῥώστων τὲ καὶ 
συμπτωμάτων καὶ παθηµάτων ἀναρίθμησίς τις, ὡς ὅταν 

φησὶ, γυνὴ ἐκαρδιάλγευ. ἔσευ μὲν γὰρ ἡᾗ καρδιαλγία νόσος, 
Ὢν καλοῦσυ καὶ καρδιωγμὸν, τουτέστι τὴν δῆξιν ἐν τῷ 

στύµατι τῆς γαστρός. ὅτι μὲν γὰρ πλησίον καρδία τὲ- 

απ πηπ]ία εἰ Ππασπορογε πἰ]]ῖα εἰ Υετα οἱ αἆ γεν αγίεπι 

ππεάεπάϊ [ροοίαπίῖαπα ἴππι ΙΠπνεΠίΙοπεπι {μπι οοβηΠῖοπεπι 

οοπιρ]εοίαίατ. Όπας νετο Ίοο [οεππάο 1ρτο οοπΙπεμίαγ, 

Ρτορίεγ τεγιπα οΡ[ουγιἰαίεπα, Ῥτενιίαίεπι οἱ νατιεἰαίεπι 

α4εο ἀῑνετία εἰ αὐ Ιπνίοεπι Γε]αποία [απί, αἲ πο αἳ ππο 

Ἡϊρροοιαίε απί Τμε[αιο εἶας Π]ο οοπ[οεῖρία ε[[ε νιάσαιι-- 

ταν, Ναία επΊπι αΠίεν αΏρί οοπ{α[α Γ[απῖ, πιπ]ία ᾳποσπε 

Ρταείεχ ταΙοπθιη Ἱπ[ετία, ᾳπαε(πε Γεγίειῃ οὐπι {ειιοπ{ριας 

πι]]απι ΓοτΗαπέατ.  Οπαρτορίες ποπ αἆ ορα5 [οπία ογᾱ- 

Ίποπα οοπ[οπρίαπα, {[εά αἆ τεοογάαίΙοπεπι αἱ ΠΙΘΠΙΟΓΙΑΠΙ 

πιασῖ Ἠαοο Ρτορο οπηπῖα οὐπρείία Γι[ῇε νιἀοπίατ. ΌΟεη[ε- 

πημ5 ϱπο(αθ Ἠαπο Γεοιπάαπι Πρταπι ποια αἆ εάΠΙοπεπι, 

απθιπαάπιοάυπα ρτίπησπα οἱ {εγίῖαπι, αΡ Ηιρροοταϊίο οοπά{- 

ἴαπα ΓῇΠο, ΕΠ επῖπι αοστοίαπ{ῖαπα πποχβοσπι εἰ [γπιρίο- 

παπα. οοΠΠΠΙΙΘΥΑ{ἷο ααεάασα, αἱ παπα ἀῑσοιι: {γ]ωίε 

εαγάἰαἰσία ἰαὐογαῦαι. ΕΙ οηῖπα οαγάϊα]σία πποτραδ, «ποΠί 

οἱ οαγάϊοσιππα, Ίος ο[ί ἵπ ογο νοηγϊοα]Ι πιοχίπα, νοςί- 

ταηἳ, Ἐπίπινογο. απἷα 6ος νοηἰσίομ]ϊ  ονβοῖο αἀ]αοεί, 
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Εα. Οἶανι, ΙΧ. [121.] 
τᾶκται τῷ σεόµατι τῆς γαστρὸς, διὰ τοῦτο νομίξουσἰ τινες 

τὸ πάθος αἂπ ἐκείνης ἄρχεσθαι, απὸ τῆς Όέσεως ἐπιχει- 

ροῦντες. καί τινες τῷ ὀνόματε σφαλέντες οἴονταυ τὴν 

καρδίαν δάκνεσθαι, . δῆλον γὰρ ὅτι ἡ δῆξίς ἐστιν ὑπὸ τῷ 
κατὰ τὸ στέρνον χόνδρῳ, ἡᾗ παρδία δὲ ἓν µέσῳ τέτακται 
τῷ θΘώρακι. ὅτι δὲ ἡ καρδία μὴ μόνον τὸ πρῶτον 

σπλάγχνον ὅπερ ἀρχὴ τῆς ζωτικῆς δυνἀμεώς ἐστι, παρὰ 

τοῖς παλαιοῖς σηµαίνει, ἀλλὰ καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς οὐ- 

δένα, οἶμαι, τῶν μετρίως πεπαιδευµένων λανθάνειν, ἐπειδὴ 
πλὴν οἱ ἰατροὶ καὶ Θουκυδίδης ἓν τῇ δευτέρα τῶν ἔστο- 

ριῶν περὶ λοιμοῦ γράφων ὧδέ πως φησί Καὶ ὁπότε εις τὴν 

καρδίαν στηρίξαιεν, ἀνέτρεπέ τὲ αὐτὴν καὶ αποκαθάρσεις 
χολῆς πᾶσαι ὕσαι ἀπὸ τῶν ἰατρῶν εἰσὶν ονομασμέναι, ἐπῃξ- 

σαν. ἐν δὲ τῷ προθῥητικῷ γράφεται οὕτως" ᾖαρδίας πόνος 

ὑποχονδρίου συντόνῳ καὶ κἐφαλαλγίῃ πακύηθεο. ὅταν μὲν 
γὰρ οἱ μοχθηροὶ χυμοὶ τὰ κατὰ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς 
διαβρέχουσιν, γίνεται ἄνθρωπος ναυτιώδης τὲ καὶ καρδιαλ-- 

γής διὸ καλοῦ βοηθήµατος, τοῦ προστεθέντος τῇ γυναικὶ, 

ἀνακιμνήσκει νῦν ἡμιᾶς. ὕπερ καὶ τὸν ἔιιετον ἐκωλυξ καὶ τό- ἡ / 1 2 π ή 

Ρτορίετεα αϊάαπι ατρηταπίαν Ἠαπο α[Πεοίαπι α οογάθ οἵ- 

Ίππι ἆποετο α Πία αἀ[τιοηίε,  Οιίάαπι οἴ]απι νοσαρα]ο 

ἀεοερίί οοῦ πποτάετῖ ρμίαηί,  Ραϊεί επῖπι ποτά [10 

Πιοτπῖ οατ]ασίπα Πεν, «οι απίεπι 1Π ΙΠεΔΙο νοταςσς σοἩ- 

Ππιμ1.  Όποά νετο οος ποα [ο]απι Ῥτίπηήπν Υ][οιδ, αποά 

νιίαΙς {αοι]ίαΙ Ρρεϊποϊρίαπι ε{ῖ, αραιά. γείετες [Πση]ιοαί, 

νετιπι οἴϊαπι νειίτίοι]Ι οτγΙΠοΙπα, νΙτογπα ππεζιοστ]{ες 

εταάἹίοταπ1 Ἰαΐεγο ΠεπιΙποΠι αΠΡΙΤΟΥ, απαπἀοφμϊάθπι ργαε- 

τος ππεάῖςεον οεἰῖαπι ΤΠιογάϊιἀες 1 {[εοιπάο ΠΙ[ονίαγιαπα 

Ίρτο ἆε ῥρε[ε {ογίρεπς τα Ἰοφαϊίατ: Εἰί απππ 1π ος {8 

Ἱππππανεταί, 1ρ[απι Ρεπῖίας ενεγἰεραί εἰ ΤῬ]15 εχογείϊῖοΠες 

ΟΠΙΠ6Φ πιεα]οῖς νοσαίαε [εηιεραπίατ. Τπ Ρτοττμείῖοο Υετο 

Πο [οτίριητ: . Οογάὶς ἀοίονγ επι ργαεοογάϊογατι οοιἑεπῖο-- 

πε εἰ εαριῖς ἀοίογε ππαἰίρπιπα.  Όυιιπι οπῖπα ρτανΙ Ἰιι-. 

ππογεθ γεπίἰτίοα]Ι ογἰΠοίαπι Γιρῃμάεπίος ἹγτοταΠί, παιι[εα-- 

Ῥυμπάας Ἠοπιοὶ τοάδίασ εί οοτάο]ο γνεχαίαν,. Ετορίετεᾶ 

Ῥοπϊ τεπιεά πππ]ετί αἆλΙρΙΙ ΠοΡΙ ἨυΠο ΠΠΕΠΙΟΓΙΑΠΙ Τε- 
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Ἐὰά. ΟΠατίι ΙΧ. [124. 195.] 

γον τῷ στοµάχῳ προσέθηκε. πάλιν, φησὶν, ἐς ῥοιῆς γυλὸν 

ἀλφίτων ἐπιπάσσουσα, τὸν μὲν γὰρ μοχθηρὸν χυμὸν ἑξή- 
ϱανε τὸ ἄλφιτον, τὴν δὲ κοιλίαν ὁ τῆς ῥοιᾶς χυλὸς ἅμα 

αὐτῷ λαμβανόμενος ἐρώννυεν, ὡς ἀποτρίψασθαι δυνάµενος 
τὸν ἐν τοῖς χιτώσιν αὐτοῖς περιεχόὀμενον χυμόν. οὐχ ἅπαν 
δὲ τοῦ στόματος τῆς }αστρὸς ἄλγημα καρδιαλγίαν προσαγο- 
ρεύουσιν, αλλὰ µόνον τὸ ὑπὸ δριµέων ὑγρῶν ινόμενον, 
ὅταν αὐτὸ τὸ στόμα ἐρεθίζηταί τε καὶ ἀναδάμνηταυ, ὅπερ 

ἐν ταῖς λύπαις συμβαίνει. διὸ καὶ οἳ οὕτως διαπείμενου 

χολὴν ἐμοῦσιν, ὡς καὶ ἐνίοις ὑπέρχεται κάτω καὶ ἡᾗ }αστὴρ 
αὐτοῖς ἄκρατα γολώδη διαχωρεῖ. εὐλόγως δὲ ταῦτα συμ- 
βαίνει. τὸ γὰρ στόμα τῆς }γαστρὺς διὰ τὸ μέγεθος ὧν 
ἔχει νεύρων αἰσθητικῶν οὐδὲν λανθάνει τῶν κατ αὐτό. 
δακνόµενον οὖν ὑπὸ τοῦ πικροχόλου χυμοῦ καρδιαλγίαν 
ἐγράξεται, διὸ καὶ χολώδης ἔμετος γίνεται. καὶ διὼ τοῦτο 
[125] οἱ παλαιοὶ τὰς δήδεις αὐτοῦ καρδιωγμοὺς καὶ καρ- 
διαλγίας ἐκάλουν. 

ἀιοῖῖ, αποά εἰ νοπηϊίαπι ῥρτομΙβατί εἰ [ἴοπιασμο τοριχ αᾱ- 

ἀἷάΙτ. Ρο ἀπηυῖέ, Πογάεασεις πι ππαἰὶ ριμηιοὶ [ος 

ἴπ[ρετ{ς: Ῥταναπι επῖπι ἨΠπιοτεπι Ῥο]επία εχῃοσαν]ῖ, 

γεπιτιοα]απῃ Ὑετο πι] Ῥυαηπϊοί {αοσαδ οσα ἀρία {ατῖπα 

Γαπιρίας τορυταραί, αἱ ουῖ {αου]ίας ΠΠΙΟΥεΙη 1ρῇς Γπη]οῖδ 

οοπίεηίαπα ἀείεισοπάϊ. Αί ποπ οπῖδ γεπῖτιομ] ἆἀο]ογεπι 

οατάΙα]ρῖαπι αρρε]ίαπί, [εά επι ἀπηίαχαί, απῖ αὖ αοτ]- 

Ῥι9 Ἠαποτίρας οοποϊἰαίαχ, παπι ο 1ρ[απι Ῥγοσ]ίαίαχ ΠΠΟΥ-- 

ἀείπταιε, ααοά ἵπ πποεγοτῖρας αοοἰἀάετο οοπ/{αενΗ, Ὃ1απι- 

ομτεπι εἰἶαπι Πο αΠεοίῖ Ῥϊ]επα ενοπιαπῖ, 4παο εἰ ποππυ]]]5 

Ρετ Ιπ[ετίογα ἀε[οεπάϊτ, ᾳποταπι γεπίεν [ποετα ασ Ῥϊ]οία 

ἀε]ιοῖῖ. Δί πιεγῖίο Ἠαεο ενεπ]απί. ΟτΙΠοῖαπι παπιᾳαε νεΙι-- 

γιοι] Ῥτορίος ΠΕΓΝΟΓΙΠΙ Ύπο8 Ἰαβεί Γεπβρίαπα πιαρη]- 

{πάίπαπα πΙΙ] 6ογαπα 1ρΠ Ἱπ[πάσπίίαπι ποπ ρογοῖρῖϊ. Οασπι 

αἴα(ιο αἲ αογῖ ἨΠΠΠΟΤΟ Β11ο[ο πιογάείας, οαγζΙα]σίαπι ῥτο-- 

ογεαί, Ῥγοἰπάθφιαε ΡΙΠο[αφ οσίέαχ νοπιία5. Έαιι οἨ τοπα 

Ρεϊδοῖ 1]1μς ΠΠΟΥΓΙ9 οαγάϊοσπιοδ εἰ οαγάϊα]σία νοςιίαθαπί. 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟ1 ΕΙΣ ΑΥΤΟ 2ΠΟΠΜΝΗΙΜΑ Ε. 9817 

ερ. Οματί. πε, [105.] 

ας 4 3 , 
4ἱ μεταβολαὶ ὠφελέουσιν, ἦν μὴ ἐς πονηρα µἐταβάλλη, οἷον 
ἀπὸ φαρμάκων ἐμέουσι πυρετῶν ἕνεκα, 

΄ ιά 4 ΄ 

«4 τῶν ἐμουμένων μεταβολαὶ αἳ ἐπὶ τὰ κακίω γιγόμεναι, 

ὺς καὶ ἐν παντὶ γένει τῶν περιττῶν ψέγονται. εἰ μὲν 
'ὰρ αἀγαθόν ἐστι ταῦτα ἐξωθεῖσθαι, ὅμως δὲ ποικίλας 

- , ’ ” ’ Δ 

τοῦ σώματος διαθέσεις καὶ µέγαλην τῆς φυσεως ταραχὴν 

τηµμαίνουσιν. τὴν δὲ τῶν ἐμέτων ποικιλίαν ψέγει καὶ ὃ 
ἱ ω .- ω 3, πι 

συγγραφεὺς τοῦ προῤῥητικοῦ ὧδέ πως καὶ ἔμετοι μετα ποι- 
Π Ν » 5 ἃ 2 ; / « ο 

κιλίας κακὺὸν ἄλλως τὲ καὶ ἕγγυς αλλήλων ἐοντων. αἳ τοί- 
Π .. ΄ Ν Ν ο λ 

νυν μεταβολαὶ τῶν περιττωµάτων δια τὸ καθαίρεσθαι τοὺς 
τος , 2Ν κ ιν 

ποικίλους γυμοὺς οὐ πάντως µεμπτέαι, ἐὰν μὴ εἰς κακίω 
” Ἂ « / ” 

Γρέπωνται καὶ συνεχώς γένωνται, 1 τα κάκιστα σημεῖα, ὡς 
”ε 3 / ” ’ 3 ” 

συγτήξεως καὶ σηπἐδύνος ἔχοιεν, παθαπερ ἓν τῷ προγνω- 
” - Ε) Ε 3 9 3 ; 

στικῷ διηλθεν αὐτὸς εἰπών. εἰ δὲ εἴη τὸ έμουµενον πρα- 
4 Ἂ Γ Ἀ ΄ - Ἂ κ] ῃ ” ! Π 

ποειδὲς ἢ πέλιον ἡ μέλαν, ὃ το ἄν 1 τουιέων τῶν χρωμάτων, 

1]. 

Πήμιαξίοπες αμαι]ίαπιμγ, ᾖ[ ποπ ἵπ ἀειεγίογτα ΠΙΜΕΕΠΕΗΤ» 

νείμε τὶς φμὶ αὖ α[[πρεἱς Γεὐτίωπ ρταεία πιεάιςαπιεπεῖς 

ευοπιιηεὲ. 

"ὍΌπας τοππαΠἔησ, ϱογΗπαι πππίβΙοπεδ 1π ἀείετίας ἅ-- 

οἴαε, πϊ εἴ 1π οπιηῖ ΕΧΟΓΕΠΙΕΠΙΟΣΥΙΠΙ 6ΕΠΕΤΟ Ιπργτοβαπίατ, 

ΕΙ παπιαιε Ῥοπαπι ε[ι Ἠαεο εχρε]]1, ἀῑνεν[ος ἴαιπει ΟΟΓ- 

Ῥοτίθ α[εοίας οἳ πιᾶρηαπι πἨδβίπταο ρογατραἰοπεπι Ρογίε- 

ἀαπί. γοπηίαυπι ααἴεπι νατείαίεαι Ιππρτοβαί 4ποᾳιιθ ΡΙοΟΓ- 

τἡεβ]οί αμοίου Ἠ]εςε νεγρῖς: ᾖ1)οπεῖεις επῃ φατἰεϊαίε ππαίμῖ, 

σμπα φμῖ [εογ[ωπα ἔμπα φμῖ Ῥτορε ἱπυῖσεπα ργοᾶεμπε. Ἰίαφαθ 

ΠιΠ{αίΙοπες εχοτεπιεΠ{οτΙπης αιιοᾷ νατῖο Ἠάππογες ΡΙΥρεηέ, 

ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΠΟ Ἱπιργοβαπάαε [αμε, ΠΙ{Π 1π ἀείοτῖας πιπίεη- 

αχ εἰ α[ϊάπαε οτεεπίατ, αιξ ρε[ιαια βρηα, πἲ οο]]ᾳπαΓ1οπῖ5 

εἰ ρι(τεά[ηῖς, ΓοτΗαπίατ, ααεπιαάπιοάυπα 1π ρτορπο/[ῖοο Ἠῖ5 

γετρῖς ἀΠΤετιπί: δί φνετο φιοᾶ φοπα(µγ ῥρογγασεµπα αμὲ Ἱῖ- 

ριάµτῃ αμε πίρτιπι [μετίε, Φιμσφιεῖς Πογιήι οοἰοτμπι επεῖέε- 
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ΓΕ. Οµατι. ΤΧ. [17.1 
νοµίδειν χρὴ πονηρὸν εἶναι. εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα 

ὠύτὺς ἄνῶρωπος ἐμέει, κάρτα ὀλεῦριον ήδη γένεται. τά- 
χιστον δὲ Θάνατον σήμιαίνευ τὸ πέλιον τῶν ἐμουμένων, εἰ 
ὅξοι δυσῶδες. ἅπερ ἅπαντια έγευ κατ αὐτὴν σχεδὸν τὴν 
ὁῆσιν ἐν ταῖς Κωακαῖς προγνώσεσι, ἔνθα γράφει" πραοειδὴς 

«δὲ έµετος καὶ µέλας καὶ πέλιος πονηρόὀν εἰ δὲ καὶ πάντα 

τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἔμέει, ὀλέθριον.  ὃ δὲ ἐνταῦθα λέγει 
περὶ ἐμέτων, ἐν τοις ἀφορισμοῖς περὶ τῶν τῆς κοιλίας δια-- 

χωρημάτων φησίν' ἐν τῇσι τῆς κοιλίης ῥύσεσιν αἳ µετα- 

ῥολαὶ τῶν διαχωρηµάτων ο... ἣν μὴ ἐπὶ πονηρὰ .. 

Ταβαλλη" καὶ ὥσπερ ἐκεῖ τὰς ῥίσεις τὰς αὐτομάτως γινομξ- 

γας σημαίνει, οὕτως ἐνταῦθα περὶ τῶν ἐμέτων καὶ αὐτῶν 
αὐτομάτως γενομένων ὁ λόγος αὐτῷ. ὃ ἐκ τῶν ἑπομένων 
δῆλόν ἐστι. λέγει γάρ" οἷον ἀπὸ φαρμάκων ἐμιέουσι πυρετῶν 
ἕνεκα. ὕπερ λέγει αὐτὸς ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς σαφώς καὶ ὑκύσῳ 
ἂν χρώματα πλείω πονηρότερα ᾖ, μᾶλλον κακὸν, ξὺν φαρ- 

µάκῳ δὲ ἄμεινον. οὐ γὰρ Θαυμαστὸν τοιάδε ἄγεσθαι ἀπὸ 
τοῦ φαρμάκου. 

τί, ἐς ρτανις ε[]ε υοτπῖεως επἰ(ἱπαπάμς εξ. οδὶ φετο 

ΟΠΕΣ ἰάεπι Ποππο οοἶοτες ϱοππαε, ἰά ]α1π. μεγπίοῖο[ι[[ιπτιτα 

ε[. Οεἰεγγίπιαπι φιοφµε Ἰπογίεπι ἀεπμποίαι υοπηϊεις Πἰνῖ-- 

αμς, [ Φταυίτεγ οἰεαε. Όιαο οπππῖα εοάεπι Τετο οοηίεχία 

1π Οοαοἵδ ργαεποἰϊοπίρις ατσιηῖ, αδί [οραί: βοτγασειµς 

αμίεπα υοππέις εἰ πῖρετ εἰ ἰἰιαιμς ππαἰωπ. «δὶ υεγο ΟΠΙΠΕΣ 

εἰίαπι «οοἰογες ευοπιαι ἴάεπα Ἰοπιο, μεγπἰείο[ωπ.  ΌὉποά 

νετο Ἰῖο ἆε γοπιρις Ιοηαίατ, Ίάεπι ἴπ αρμοτίσπιῖς ἆς 

αἰν] ἀε]εοίῖοπίρας ργοπαποῖαί: ᾖπ αἰυὶ ργο[μσιῖς επογε- 

ΤπεπέογΤ ππμιαϊίοπες ]μυαπε, πι ἵπ ρτανα πιµτεπίµτ, Ἡξ 

απεπιαάπποάαπι 1ο ρτοβανία [ροπίε οροτία ἀεε]αναί, [ο 

μίο ἆάε 1ρῇς, απ Γροπίε οἴεηίατ, νοπηῖρις 1ρῇᾷ εβ ογαίτο, 

αιιοά εκ οομ/{[ε(πεπβιας ραίεί. Εἱιοῖί επί: υεί]με τς φιεῖ 

αὐ α[]ιωπρεὶς οὐ Πεθγει πιεαἰεαπιεπεὶς εωοππµπὲ; αποά 1ρίε 

ἵπ αρ]ογὶπη]ς ἀἡ]ιοίάε ργοπιποῖαί: Εε φµο ρίμγει εοἶογες 

ἀειεγίογες Γμεγπε, ππα]ες πιαἰιτη, οµήη ππεάἰεαππεπίον πηῖ- 

πμ. Ἀοπ απῖπι παῖγαπα ϱ[ί {αλα α πιεζιοαππεπίο εώοῖ, 
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αἱ ἐς ἀκρητέστερα τελευταὶ σῆψιν σήμαίνουσε, οἷον 4ε-- 

ξίππῳ. 

’ « ’ ι] ” 

Γ1026] «Σύνηθές ἐστιν Ίπποκρατει ἐν παντὶ τῶν πὲ- 
-” ; -ν ’ ε] ” 3 ’ 

οιτιῶν γένει τὰ ἄκρατά τὲ καὶ ἁμιγῆ αποδοκιµάδειν καὸ 
.] 3 ΄ -- -” Δ - 3 

τας ἀκράτους τῶν χυμῶν κενώσεις µοχθηρας εἶναι αποφαί-- 

νεσθαι. καὶ γαρ ἐν τῷ προγνωστικῷ περὶ τοῦ πτυέλου 
’ Ἆ .. α) 3 .ω 

γράφει τάδε' συμμεμιγμένον τὲ φαἰνεσθαι τὸ ξανῦὸν ἰσχυρώς 
-” 3 .) -- “” η) π 3 .] -” 

τῷ πτυέλῳ. εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον' μετὰ τὴν αρχὴν τῆς 
]δὐ ι 3 ' τὰ. θὸ 3Ἂ αν) σα Ἅ λὺ ο, 

ὀδύνης αναπτύοι τὸ ξανθὸν ἐὸν, ἢ πυρῥὸν, ἢ πολυν βῆχα παρ- 
3 ” 4 Δ 

ἔχον καὶ μὴ ἰσχυρῶς συμμεμιγμένον, κάκιον γίνεται. τὸ 
3”) ’ .) οἳ ΔΝ 

γὰρ μὴ συμμεμιγιιένον ἄκρατόν ἐστιν, ὃ μµέμφεται λέγων τὸ 
. « 3, 3 ” / ] 3, 

γὰρ ξανθὸν ἄκρητον ἐὸν πινδυνώδες. καὶ πάλιν" εἰ δὲ εἴη 
αι 3, ./ { ή 3 

οὕτως ἄκρητον, ὥστὲ καὶ μέλαν Φαΐνεσθαι, δεινοτερὀν ἐστυ 
” ” Ἄς ωά Δ 

τοῦτο ἐκείνων. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ προθῥητικῷ λέγει τὰ ἐμέ- 
ἐ ͵ ο Π 

., 3 ΄ { . ” . 3 ” / ι 

σµιατα ἄκρητα, ἄσωδεα, πογηρα. περὶ των αὐτων τι πονηρα 

ΠΙ. 

βο/ἴγεπιαε νοπεῖεμπα ἵπ ππεγαεῖογα ἄε[ιπεπίες ρμϊγεάῖπεπι 

Ίρπί[ιοαμε, φμεπιαάπιοάμπα Ι)επίρρο. 

Ηιρροοτα εοπ/{αείαπα ε[ι Ἱπ οπιπῖ ϱ6ΧοΓΕΠΙΕΠΙΟΓΙΙΙΙ 

5επετε (μη ππετα ἴππι ἨΙΙΠΙΙηΘ ηϊχία ΤΕΡΤΟΡΑΤΘ;, 80 Τῃθ- 

γα ἨΠΠΙΟΓΙΠΑ νασμαίΙοηες ε[ε ρτανας [ἰαίμετε. Εἰεπῖπι 1η 

Ρτοσποβῖσο 4ε Γραίσο Ίαεο [ορ]: ὅμρμιο αάπιοάιπι οοτα-- 

παϊπιαπα []αυϊείεπι εοπ[ρὶει. Βὶ παπιαθ ππ]ίο Ροβ ἀο]ογῖς 

Ῥτϊποϊρίαπι εκριαῖ, αποά Παναπι {1 απ {αΙναπι απῖ ᾳαοᾷ 

πππ]ἴππα {απ εχο]ίαί, Ἠθηαε να]άο οοιηπαϊκίαπα, ἀειετίας 

εχι{[Πῖ.  Οποά εΠΙπι ΟΟΠΙΠΗΙΧΙΠΙ πο ε{[ἱ, πἹεγαπα ε[ς 

αποά ῖς πετρῖ ατραῖί: Θμοά επίπι [αυμπι ππεγµπι «[ῖ, 

Ρετίεμίο[ωππ. Ἀίφιε Ιἴεγιπη: δὲ νεγο [μεγε τα ΊΠΕΓΗΠΗ, 

μι εἰ πιργιεες οτι ρἱείαξμγ, τά τίς ογασίµς Ἱππαίιπι ε[. 

ὦθά εἰ 1π Ῥτογμείίοο ἀῑοῖί: Όμαε νοππιωιγ Ίπεία εἰ 

παν[οαδιωιᾶα, Ίγαυα [μπε Ὦε ἀῑδάεπι ααοά ρτανα [Πί 1η 
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Εὰ. Όμασε. ΙΧ. [120.1 
εἰσι γράφει σαφῶς ἐν τῷ ποτώπεµα, ἔνθα φησίν' ἔμετος 
δὲ ὠφέλιμώεατος ὃ «φλέγματος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, 

ὡς μάλιστα καὶ μὴ παχὺς κάρτα, μήτὲ πολὺς ἐμείσθω. οὗ 

γὰρ ἀκρατέστεροι Κακίονες εἰσίν. ὃ καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς 
κατασκευάζει γράφων οὕτως ἔμετος δὲ ἀλυπότατος φλέγμα- 

τος καὶ χολῆς συμμεμιγμένος, μὴ πολὺ δὲ κάρτα ἐμείσθω. 

τῷ δὲ ἀκρατέστερα τῶν ἐμουμένων κακίω. καὶ μετ ὀλίγα" 

οἳ κατὼ µικρω ταχεῖο, χολώδεις, ἄκρητου ἔμετοι κακόν. 
ταῦτα γράφεται πρὸς αὐτοῦ καὶ περὶ τῶν ἀκράτων διαχω-- 
θήμάτων πανταχοῦ. ἄκρατον δὲ λέγεται τὸ ἁμιγὲς ἑτέρου 
καὶ τὴν αὐτοῦ φύσιν διασωξόμενον εἰλικρινῆ. καὶ αὐτὸς ἓν. 
τῷ προγνωστικῷ ἐδήλωσεν ὁποῖόν το καλεῖ τὸ ἄκρατον, ἄν- 
τιτιθεὶς αὐτῷ τὸ μἐμιγμένον. καὶ γὰρ οἶνον ἄκρατον εἰώθαμεν 

λέγειν ᾧ μὴ µέμικται τὸ ὕδωρ. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον τῶν ἄλλων 

ἕκαστον ἄκρατον λέγεται, ὅταν αὐτὸ καθ ἑαυτὸ μόνον ἑτέρας᾽ 

οὐσίας ἁμιγὲς εἴη. οὕτως ἄκρατα διαχωρήµατα καλοῦμεν 
τὰ µόνον ἕνα τὺν ἀποκρινόμενον ἔχοντα χυμὸν ἅμιατον 
ἑτέροι. ὥσπερ αὐτὸς ἓν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καλεῖ 

Ρτορπο[ῖσο ἁϊ]αοῖᾶα [οπῖρῖξ, ταδὶ Ἠαοο Ρτοίεγί: Ἰοπιείεμς ἐς 

«[ξ αίί[αως, ομὶ ευ Ρρίεμίία εἰ δε εοπιπείσεις ε[ξ, 
ααἵ ΡοίΙπαπα ποαθ αἀπιοάιιπι οτα[[ᾳαδ, Ίθ(αο οορῖο[αΒ 

ενοπα]ίαγ, Μεγαοῖογες Παπ](πε ἀείεγίογοες [απί. Όποά εἰῖαπι 

1π 0οαοῖς Ἠΐς [οτρίϊ οοπβγπιαί: ᾖἸοπιϊμς αμίέπι ππἰπῖπιε 

πιοἰε[έως ε[ἰ, οµιπι ρϊεωϊία εἰ δίίε ρετιπίσεις [εν πεφµα 

ππααίππα οορία φοππαξμγ. Μετασίοχθς αιιίεπα νοπῖις ἆε- 

Τεγῖογεθ, ἩἙϊ ραι]ο Ρροῇ: Βγευὶ οείεγες, δί[ίοί εἰ [ιοετι 

υοπεῖεμς πιαἰωπῃ. Ἐπάεπι οἱ αὖ 1ρίο ὧε πιετῖς ἀε]εσιῖοπί-- 

Ῥαςφ πρίαιε [οραπίαγ,. Οαείοταπι Ρύταπα απ ππετυπα ᾱἷ- 

οιἵαχ αποᾷ αεί οΟΠΙΠΙΙΧΠΠΙ ποπ ε[ [παπα παίαγαπι 

Πποεγαπα ἰποίαγ. Ίπιο Ίάθιι ἵπ ῥργοσποβίςο ἀεο]ατανιί φπ]ά 

Ππορτιπι νοσθί, «ΠΠ Ἠετο ορρο[ιεγΙί, Εἰεπίπα πιεγαπα 

νίηιπα ἀἴοεγο εοη/[ιθνίπιι5, οπῖ 48 ρεγιηϊκία ποη ΓΙΕΓΙΕ, 

Ἠοσφτιε πποάο οαείετογιπα ππαπιποάφε ΠΙΕΤΙΙΠΗ ργπηνς 

ἀῑεῖίασ, α παπι 1ρ[απι Ῥετ Γε [οἰαπι αἰίετῖ [αμ[Παπίῖαε ΟΟΠΙ-- 

πη]χίτιπι Ποῦ Εαοχῖί, Θίο ραχας ἀε]εοίῖοπεςδ ΥοσβΙπῦδ, ᾳπαθ 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [126.] 
τὰς ἀκρήτους ἐκκρίσεις, τὰς ἀκριβῶς ολώδεις ἃς καὶ ἄπο- 

δοκιµάξει. αἀεὶ γὼρ τὰς ἀνωμάλους ἁπάντων τῶν πάνυ ὃδαι- 
φερόντων ἐπιπλοκὰς αὐτόο τε ὁ Γπποκράτης µέμφεται καὶ 

α) πεῖρα διδάσκει οὕτως ἔχειν. ὅητησειε ὃ ἄν τις πώς ὑφ 

“πποκρώτους λέγεται ὅτυ οἳ τελευταῖου ἔμετοι ἁμιγεῖς καὶ 
ἄκρητοι τὴν σῆψιν σημαίνουσιν, τῆς σωτηρίας μᾶλλον ση- 

µείου φαινομένου, ὅταν τὰ βλάπτοντα καὶ τὰ ὕποπτα δύ- 

γαται κενοῦσθαι. ἐν γὰρ τοῖς τριταίοις πιρετοῖς τοῖς δια- 

λείπουσιν οὐ ῥᾳδίως τῆς ἀπυρέξίας αἰσθανύμεθα, μὴ τὲ- 

λευτέως ἀποτιθεμένης τῆς χολῆς τῆς ὑπὸ τῶν ὑποχονδρίων 

τὴν νοῦσον τρεφούσης. τοῦτο δὲ οὔτ ευθὺς, οὖε ἐν τοῖς 

πρώτοις γίνεται ἐμέτοις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐν τοῖς τελευταίοις, 

εἰ τὰ νῦν περὶ τοῦ ἐμέτου λεγόμενα ὅμοια εἰσὶ τοῖς ἐν τῷ 

προθῥητικῷ περὶ τῶν ἀἄκράτων διαχωρηµάτων εἰρημένοις, 
ἔγθα φησὶ τὰ τελευτῶντα ὑποχωρήματα εἰς αφρώδεα ἄκρη- 
τα παροξυντικά. οἷόν τε γάρ ἐστυ τὰς τελευταίας ἐκκρίσειο, 

πημπαι [οἶαπι Ἡππιοτεπι, απ {εσετηῖ απεαί, Γοτίίαο {16ε- 

τΠΕ, ἨοΠ οοπηπηϊκἔηπι οβθίοτί. ΌΏπο ρασίο ΡΓΙΠΙΟ ερίἀθ- 

πηϊοταπα 1ρίε Ῥτογ[α Ῥ1]ο[α ϱΧχογαείίοπες πιεγας νοςῖῖταξ, 

αὐἷαδ εἰῖαπι ἆαπιπαί, Ῥεπιρες εηῖπι ΙΠπᾶου8Ι68 τετΠα 

οπιηῖμπι αἀπιούάμπι αἆ Ἱπνίοεπαι α[ογεραπῖππα Ππρ]ΙσαΙΙΟΊ1Ε8 

εἰ 1ρίε Ηϊρροειαίες ἆαπιπαί εἰ Πα τεπι [ε[ο Ώαβετο ἀοςεῖ 

εχρετ]εηίῖα, Όιπαετεί απίει αἰ]ααῖδ απα ταϊοηπο αὓ Η]ρ- 

Ῥουταίε Ρτοπιηοἰαίαχ Ρο[ΙγΘΙπο6 ΥΟΠΗΙΙΗ5 ΠΟΠ πηϊχίου εἵ 

Βποςχος ῬΡιϊγείαοίίοπεπα Πρηϊβσατε, Ύππ Ροῦμς [αἰζεπι 

Π]αδπποάἵ Πσπιπαι Ροτίεπἆεγε νιάσαίας, αααπι εἰ ποχῖα εἴ 

Γω[ρεεία γαοματῖ ρο[μπί, Ἰπ Γεγαπῖ επ {εβρτῖριας 1π- 

επ ΓεπΏΡριας αργτεχίαπι ποπ {αοΐο ρετοῖριπς, Ρα Γ1ῇ0 

ἨγρουμοπάγΙ] πιοτραπι {ονεπίε ΠΟΠ Ρ]απο εχρι][α,. Ἠοο 

απ[εΠι ἀετερεπία ποπ ΠΕ, πεις 1π ΡΥΙΠΙ8, [εά πιασίς 1π 

Ῥο[ἰγεπιῖς νοπα]ίρις, Π πε πΙπο 4ε νοπΙ ρα ἀῑεαηίμτ, 

1 [ιπιῖ]ια Γμηπῖ, ᾳαάα 1π Ργοττμείίοο 49 ππενῖς ἀε]εοίιοπί- 
Ῥμ5 Ρτοπιηοϊαία [απΐ, αὈί ἀῑείΕ: φιιαε ἀε]εείίοπες ἵπ [ρι- 

ππο[ας ππεγας ἀε[ιπιωιέ, επαεεγδαξἰοτες εποἰἑαηὲ ΠεγΙ Παπιη11θ 

Ραιεῖ π]]πιας οχογείίοµες πιοιρος {6γε Ιεναἰιγᾶδ ΠΠΟΙΡΟ- 

ΟΑΙΕΧΙ5 ΤοΟΜ. ΧΥΙΙ, Χ 



399 Ι1ΗΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ ΕΙΠΙΙΠΙΤΙΩΙΝ 

Εά. Οµατι. ΙΧ. [196. 197.] 
αἳ τὰς νύσους σχεδὸν κουφίδειν µέλλουσιν, τοὺς παροξυ- 

σμοὺς τῶν νοσημάτων σημαίνειν, ὅτε εἰς κάκιον λήγουσιν, 

σημιαίνουσι γὰρ μ.γάλην τῶν χυμῶν ἀνωμαλίαν καὶ μετὰ 
χρονίαν τῶν ὑγρῶν διὰ τῶν ἐμέτων ἀναγωγὴν τὰ τελευταῖα 

ἀκρατέστέρα βεβαίας τῆς τῶν χυμῶν σήψεως αἰτίας ἐνδεί- 

ηνυνταυ. 

δ' 

[197] :77 Σεραπὶς ἐξ ὑγρῆς κοιλίης ᾧδησε. κνησμοὶ ὃ οὐκ οἶδα 
Ὑ 3 -. .. 

ποσταὶ ἢ πρὐσω. ἐέσχε δὲ καὶ απύὐστημα ἓν κἐενεῶνε 
«” 3 

ὕπερ μελανθὲν ἀπέκτειγε. 

ε λ κά [ οκ τε να ω - 
Ύγρὰν κοιλίαν λέγει αφ Ὡς υγρα διαχωρειταυ. γἰνὲ- 

ται δὲ ὑγροτέρα τοῦ συµµέτρου 3) }αστὴρ, ὅταν ἡ χυλωθεῖσα 

τροφὴ κατ αὐτὴν ἐνδεέστερον ἀναδίδοται, ὡς πάλιν ἔηρο- 

τέρα τῆς κατ αὐτὴν ὑγρόεητος ἁπάσης εἰς τὸ ἧπαρ ἄναφε- 

ρομένης. τὰ μὲν οὖν διαχωρούμέενα Φᾶττον ὑπέρχεται, πο- 
΄ 

πα 4οοεῄιοπες βσπίῇῄσατε, αποά 1π ἀείοτίας ἀε[ιπαπε. 

Μλασπαπι επῖπα Ἠππογαπα Ιπαεσπαἰίαίεπι Πση]βοαπί εἰ ροῇ 

ἀἰαίαγπαπι πάσχα Ῥρετ νοπῇίας εἀποίίοπεπι, απαθε 

Ροβίτεμια νΝΟΠΙΠΗ ΓΗΣ ΙΠΕΥΑΟΙΟΥα οετίας ρπἰγε[αο[ιοηῖ5 Ἠπιο- 

τησ οππ[α8 ρτούιηί, 

ΙΥ, -- 

δεγαρὶς επ αἶνο Πιππεπίε ἱπεμπιμϊτ. ΕΓιγίέμς αμέεπι Παμᾶ 

Γεἶο «μοι ἀἰεδις ποπ πµίιγα Ῥτοβτε[ι [πε «Επεοπεπι 

νεγο εἰἶαπα φμιάωτα αὐ[οε[]μς οοοµραδαε, φμῖ πίργε[ασιμς 
Τη εΓεπηῖΒ, 

ο 

Πιπ] Ίαπα αἰνιπ. νοοῖϊαί α οπα Παυϊ]άα ἀεμοιπίας, 

Επ απἰεπι αἰνις «παπι εοπστιααϊ Ἠαπιϊάῖου, απιαι ΑΠΗΤΕΠ:- 

απ Παπε[αοίαπι Ιπάϊσοπίτας ἁἰ[τιραϊασ:  οοπίτα νετο 

Πεοίοῦ, «παπά. οπηπῖς Ἰη]ας Ἠαπιλάτίας αά Ίεοαν αἀγελίίατ. 
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ΚΕ. Οµατι. ΙΧ. Γ127.] 
τὲ μὲν διὼ τὸ πλῆθος τῆς καταθῥεούσης εἰς τὴν γαστέρα 

χολῆς, ἧπερ ἐρεθίξει αὐτὴν εἰς απύκρισιν, ἐνίοτε δὲ τῆς 

κὲν ἐν τῇ γαστρὶ καθεκτικῆς δυνάμεως αθῥωστοτέρας γιιο- 

µένης, τῆς ὃ ἀποκριτικῆς ἐν αὐτῇῆ γὲ καὶ τοῖς ἐντέροις 

ἰσχυρᾶς ὑπαρχούσης. ὧῴδησε γοῦν ἡἤ γυνή, είωθε δὲ κα- 
λεῖν οἴδημα αὐτὸς τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον ἅπαντα, ὁ δὲ 

κνησιιὸς τῆς κακοχυμίας ἐστὶν ἔκγονος. ἔστι δὲ ᾗ αφύσις 

αὐτοῦ νιτρώδης καὶ ἀλμυρά τις τα πικρα. διὸ τοῖς άλου- 

τοῖσι καὶ ῥυπώσι καὶ απεπτοῦσι χαὶ τροφὰς κακοχύµμους 

ἐσθίουσι κνηστιᾶν συμβαίνει, καὶ πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν ψώραις 

τε καὶ λέπραις. αἴτιον ὅτυ ἐν ταῖς τοιαύταις διαῦέσεσι 

πλείων τὲ ἐστι καὶ παχύτερος ὁ χυμός. , ὅταν δὲ τὸ πλῆ- 

Όος πολὺ χυμών ἀπέπτων, αἱ αποστάσεις γίνονται. καὶ 

τούτων αἱ μὲν μικραὶ οὐδὲν ὠφελοῖσιν, αἱ δὲ μεγάλα ἀπο- 

κτείνουσιν. ὁποῖον ἦν τὸ τῆς Σεράπιδυς ἀπύστημα, ὅπερ 

μελανθὲν καὶ κακύηθερ γινόμενον ἀπέπτέινεν αὐτήν. 

Ἱαφαπε ϱᾳµαε ἀε]ιοίππίας οε]εγίας [αράαοαπίατ, ἀπίεγᾶτπι 

απΙάεπα οὗ Ρ1119 1 νεπίτεπ ἀε[ιεπίῖ Πρβαδᾳπε αἆ [εεε[- 

{απι ρτου]{αμίῖ οορίαπι, Ιπίετάαπι νεγτο ἴππι τεἰεπίτίε 

νεη]τῖς {αοι]ίαίε Ιπιρεοῖ]]ογε ίαπι νεπἰγίσα]Ι εἰ ΙΠ{ε[ΙΙπο-- 

ΥΠΠι εχκετε[γῖοο τορι/[ογε {[αεία, ἱπίαπιπί εΓΡο ΠΙΠΠΕΥ. 

(οπ/{αεν1ί 1ρίε οεἀθπια νοσατε ΟΙΩΗΠΕΠΙ Ρρτβείετ ἨΠβίπταπι 

{αππογεπα. Αί ῬΡγυτίης Ῥγανϊί Παππογῖς ε[ [ομοίο ΕΠ 

επῖπι 1ρίμς παίαγα ὨηΠίτο[α εί αἰἴαπαπία]απι [α][α ααἲ απιατα, 

Ὀυάε Π]οιῖς, [ονά]άϊ, ποι οοποοφιεπ(ίρας εἰ πια]ῖ Γαοςί 

αλππεηία εἀεπίῖρας ργιγῖτε σοπ{1ρῖί, [εαβίε εἰ Ἱερτα Ἱπ-- 

{εοιῖ {γεηαεπί]μ5. «Οαυία ραΐεί, αιιοά 1π Π]αδπιοςί αξ- 

{εοίῖριςἨαπιου επιλεγεί οί ετα[ιον οκ][ίαί. Όσαιπι αιιίεπι 

ππασια Πἱ εταάογαπι Ἠππιοχμπι εορία, αὐ[οε[ίης οβοτίπη- 

με, αποναπι ΡρατνΙ απἶάεπι ποπ ορια]απίαγ, πιασΏΙ Ύετο 

Ρεμ, Οπα]ς εταί. Βεταρ]άϊς αὐ[οε[ιφ, απ ηῖδει εί 

πιαΙρη 5 {αοίαθ 1ρίαπα 1Πίει επιῖ, 

κ Ἡ 
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Κὰ, Οµα. ΤΧ. Γ127.1] 

ἕ. 

Καὶ κἡὶ «Σευμάργεω ἐκ ταραχῆς ὀλιγημέρου πολλὰ στήσασα 

καὶ παιδίου μετάστασιν θήλεος ὠπὸ φθορῆς τετράµηνον 

ὑγιήνασα ᾠδησε. 

«Ἡ ταραχὴ ἐπὶ πολλῶν γίνεται ἐδεσμάτων, τῶν μὲν 
, ” / 

δακνόντων τὴν γαστέρα, τῶν δὲ φυσώντων, καὶ ἐνίοτε ἔκ 
- ΄ - , 

μαχομένων ταῖς δυνάµεσι μερῶν συγκειµμένων, ὧν τὸ μὲν 
- ὴ ἃ ΕΤΗ, Α , 2 μ ἀ Δ 
ἐρεθίδει, τὰ δὲ ἐπέχεν τὴν γαστέρα. αλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα 

ἃ 3 ; Ἂ Ν Δ Ἂ ας Ἡν Ἄ ς σς ΄ ω 

καὶ ὀδύνη Ἠἢ πυρετὸς σφοδρος ἢ ῥεῦμα ο) αἱμορῥαγία 
’ Ἂ 3 Ἅ / 3 Ν ” -” - -” 3 

λύπη ἢ Όυμος Ἠ φοβος ταυτο τουτο ποιε. ὅθεν ὥσπερ ἓκ 
” Δ 3”, ” 

ἑῆς πολυχρονίας' στάσεως τὸ ἔκτρωμα τοῦ παιδίου }γεγένη-- 

ται. ἑἰκὸς γὰρ καὶ τῇ τοιαύτη γυναικὶ μυξώδη τὰ στόµα-- 

τα τῶν εἰς τὴν µήτραν καθηκόντων ἀγγείων ὑπάρξαι, ἐξ 
- 3, νφ 1 ’ Ν 3 

ὧν Πρτηταυ τὸ χόριον. ἐπὲὶ δὲ μετὼ τὴν ἔκτρωσιν οὐκ 
, ια ’ 3” 

ἀρκούντως ἐκαθάρη, εὐλόγως ᾧδησεν. 

γ. 

διγπιαγδὶ φμοφμε ππογ, μδὶ υεπγί γετιμγδατίο ρετ γραι- 

ος ἄῑες εοποϊξαία ΠιμΙἔορεγθ εοπ[εἰεί[}εε εἰ εν αδοτικ 

αμαάγιπιε[ἐγὶς [οεεις [οεπιπεί εοπναἰμί[]εε, ἐπεμππιῖε. 

Ῥετίιχραίιο εκ οορίο[ς εἀι]ῖς οβοσϊέατ; ας απϊάειι 

νεμίχεπι πιογάεπρας, αἱ] νετο Παίαπς οοποϊἴαπ{βιδ, 

ἹΝοππιΠααπα οἰἶαπι οκ Ρραγίρας οοπιροβ19 {αοπ]ίαίε ρας 

βπαπίρας, απάταπα Ί]αα οιϊάθπι νεπίγεπι εχοϊίαπί, Ίαθ 

ν6το πιοταπίαν.  Θεᾷ εἰ Παΐίας εἴ ἀο]ος απί Γερτῖς νεῄε- 

ΠΕΠ απϊ χµεππια απῖ Παθπιοτγμασία απξ Ποεγος απῖ Ίτᾶ 

Ίου Ἰάεπα ργαε[ῇαπ!, πάς ἵαπαπαπι εκ ἁπαίατπα Γεάιοπε 

Ραεγα]ῖ αβοτίας αοοϊἁί,  Ίαπι ΡτοραΡί]α εΠ Πα]αδπιοάί 

πηι]Ιογ] πηποοία {αϊ[ᾖα να[οταπη αἆ παἰεταπα Ρροτίπει(ΐπα 

οδοµἱα, εκ οπἶρας Γεοππάίπαε ρεπάεηί, ὉΌπῖα Υετο ΠΟΠ. 

[αι αΡππάϱ ριχραία ε[, Ίαγτο Ροβ αβοτίαπι ἀπαπιξ, 
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στ. 

΄ μά 3 ” .ῳ - 

[126] «ἸΤόσκῳ λιθιώντο ἰσχυρῶς ἐπὶ τῷ βλεφάρῷ τῷ ἄνω 
᾿ 3 , Ξ 3 » 3 ] ” ” 3. ; 

κριθ ἐγένετο προς του ὠτος μαλλον. έπειτα ἐξελκωθδη 
3, ’ νΝ ϱ ι) - 3 ὁς / ᾿ ; 

ἔσω. πέμπτη καὶ ἔκτη ἐσωῦσν πῦον ἐρῥαγη, τὰ κατω- 

«εν ἔλυσε. βουβων παρ οὓς ἦν καὶ κάτω ἐπὶ τῷ τρα- . ϱ Ἴ ς ο 
Π 3 3/« ” » ” 

χηλῳ κατ ἔξιν του ανω βουβώνος. 

ο » ’ 
᾿Εδείχθησαν οἳ λίθοι κατ ἐκεῖνα τῶν σωμάτων, -ἓν οἷς 

ο , Π ” ” [ ῃ ς 4 
ἂν συνἑελῦη παχος τὼν χυμῶών, πυρωδεει δερµοτητι. ὠς καὶ 

Ἆ ς ” Δ Δ 3 .. ω 3 η Ν 

πολλους ὀρώμεν δια τὸ αδηφαγειν πλειστον αὐΌροίδειν τον 

δίως ὀνομαξόμενον ὠμὸν χυμόν ἐξ οὗ ῥαδίως ὃ λίθο εόιὼς σημ µ χυμον. 5 ασια ς 
” - 3 ” ’ [εὴ 

γεννᾶται. Όὅπερ ἕν τοῖς παιδίοις µαλιστα συμβαίνει, ὅτυ 
3 Ν -” “ -” ε] - 

Θερμότερα, ὡς αὐτὸς ἓν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν φησίν' 

οὐροῦνται γὰρ παχέα. καὶ τὸ πάχος τοῦτο συνιστάμενόν τὲ 
παὶ ἀθροιζόμενον, ὅταν μὴ κατὰ τὸν προσήποντα καιρὸν 

ἔκκριδῃ καὶ ἔνδον πολλὸν µένῃ, συνίσταταί τὲ πως καὶ πη- 
3 ” ’ πα 

γνυται. αρχῆς δὲ ταυντης γενομένης τὸ Λοιπὸν παχὺ ὅσον 

γΙ. 

ᾖήο[εο οα]εμίο νε]εππεπίεγ ἰαῦογαπιῖ, [μρετῖοτὶ ραϊρεὂγας 

Πογάεοίμτπι αἆ αμγεπι ππαρὶς ΟΥΙΗΠι ε[. Ιεἰιᾶε πεις 

επμἰοεγαιιτι Γωτ,. ΘΟμίπίο εἰ [εωίο ἀἰε εω ἱπεεγίογίδις 

Ῥις ετμρὶε αο ἰπ[ετίογες α[[εοιις [οἰνι. Θἰαπάμίαγωτα 

αἆ αµγες {µπιοΥ αἀεγαῖ ασ ἴπ[ετπε οεγυϊοὶ 1π[ιάεδαι, αἷ- 

τε ε ἀἰτεοίο [μρεγίοτὶς ειππογί». 

6α]οπ]ος 1] ἵπ οοχροτίρις Ῥγουγθατί ἆθπιοῃ [ίνα ξαπα 

ει, ἵπ οφυἶρας Ἠμπιοτατα ογα[Ταπιεπίπιη Ίσπθο οα]οτθ σ011- 

οτείαπι {αεί Όπατε ππι]ίο αΙπίμειις οὗ οἁαοιίαίεια 

απεπι Ῥτορτίο ογιάιπι ἨΠΠΙΟΓεΠΙ ποπαπαπιας Ρας ιππαπα 

46οΗΠΙΠ]ατθ, οκ 91ο οα]ομ]Π5 σεπεγαίἁτ. Όσοά πιακῖπιε 

Ῥαετῖς αοοϊἀῖξ απὶ οα]άϊογες εκ][απί, απεπιαάπποαπα 1ρ[ε 

[εκίο ερίἀεπι]οταπι Ριοπμποῖαί: οπα[]α παππφµε ππε]ιὲ, 

Ἰάᾳμε οτα[Παπιεπίαπα ΠΠ εοπβ[αϊ οἱ αοοιπιµ]είαν, 4πάπι ἆο- 
οεπεῖ Τεππρογθ ἨΟΠ εχοοτπαίαχ εἰ Ἱπίμς οορίο[απι πιαπθαί, 

οορίἴαχ οοποτε[οΙίᾳιιε. Ἠοο αιίεπι οτίο Ῥγιπορίο τε[ιάατπι 



916 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙάΠΙΙΙΩΥ Β 
Εν. Όµατε, μον [129. 1 

εἰς τὴν κύοτιν αφηρῖραι πρυσπλάττεταυ τούτῳ καὶ 1 ήν θε 
λίθος. οὕτω δὲ καὶ τὸ γάλα παχὺ ὂν πρθο λίδου 7ένεσιν 

ἐπιτήδειον νοµίζεται. αλλὼ καὶ τὸ παχύχυµα πάντα εἰς 

τὴν τῶν λίθων γένεσιν συντείνει. μᾶλλον δὲ ἐν τοῖρ γέρουσε, 

ἐμφράττεται γὰρ ἐξ αὐτῶν ἧπάρ τὲ καὶ σπλὴν καὶ νεφροί. 
κάντεῦθεν οἱ μὲν ὑδερῶσιν, οἱ δὲ λιθιώῶσι τῶν ἐπὶ 

πλέον αὐτοῖς χρησαµένων γερόντων. κριθὴ δὲ ἐσειν ἄπο- 
στημάτιον κατὼ τὸν τοῦ βλεφάρου ταρσὸν ἐπίμηκες. τοι- 

αὐτας δὲ τὰς κριθὼς καὶ ποσθίας καλοῖσιν. 

ὁ 

Ὁ τῆς 4ρισταίου γυναικὸς ἀδελφὸς χλιαινόμενος ἐταλαιπώρερ 
ὁδῷ, κῴπειτα ἐν κνήμη τέρμινθου ἐγένοντο. ἔπειτα συνὲ- 

χὴς πυρετὸς ένεεο καὶ τῇ ὁ ὑστεραίῃ ἑδρὼς τα καὶ 
τὰς ἄλλας τὰς ἀρτίους ςγένετο εί. ἔτι δὲ ὁ πυρετὸς αἶχοας 

ἦν δὲ ὑπόσπληνος, αἱμοθῥάγει ἐξ ἀριστεροῦ πυκνὼ καὶ 
κατ ὀλίγον ἐκρίδη. τῇ ὑστεραίῃ ἀριστερὸν παρ οὖς 

επα[ἴαπι αποάσμπααο Ίπ τεῄσαπι αρρε]]αί 1 αά]ιαεγε[οῖε 

εγεαίπγτιε οαἱου]ας.. [ία γετο Ίαο ᾳποφπε ογα[ἴαπι αἆ οα-- 

ομ]Ι ργουτοαίίοπεπι Ιάοπειπα οκἰ[πιαίασ.  Ίπιο εἴ 9 μ4ε- 

οιππε ογα([ο Ἱπππογες ρἰσπιηὲ αἆ β]ου]οταπι Ίεοις ἕππα 

Ἠει εἰ τεπες οβ[ἰγαπηίατ, Ηϊποαθ {εμαπι αΏῖ ἵπ Ἠγ- 

άγορεπι, αΏ ἵπ οα]ομ]απι Ιαραπίας, ααὶ μή Ρ]οπίας πα Πηἱς 

Ἡοτάεο]ιιπι απίεπι ε[ι εκἰ]ῖ αρ[οείῖας οῬ]οησιι Ρα]ρεβγαε 

οἶ]ῖο οβοχί115. Πιι]ασπιοςί Ποτάεο]α εἰἶβπι Ρο/[μ]α5 νο- 

οἹίαπ!, 

ΤΠ. 

ἁγίαεὶ μπογὶς Γγαίεγ ἆε υἷα Γε[μς ἰπεαἰμίε; ἀείπᾶε εεγ- 

υπ ἰιέί πι Εθία εγεαξὶ Γ[μηέ. Ῥο[ίεα εοπιεῖπμα Γεὐτίς 

οδοτία ε[ Ῥο[γιάίεφµε [μάογ, ομὶ αἰς Φμοφμε ἀἰεῦως 

Ῥατίδιως [επιρεγ ππαπαδαι. }εὐτὶς εἰἰαπιπμπι ἀειιεδαί, 

Ἔταξ αµιεπι Ἰἰεπίομς, [απρμὶς εν πατε [ιπίίγα ογεύτο. 

μαίε εἰ γαμίαιίπι ]μάίεαιμς εβ.  ῬΡο[γίάἰε [εοιιάμπα 
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οίδημα. τῇ δὲ ὑστέρῃ καὶ παρὰ δεξιών.  ὥσσον δὲ 

τοῦτο καὶ ἐπεχλιαίνειο. ταῦτα κατεμολύνθη καὶ οὐκ 
ι ’ 

απέεπυλσὲν. 

Τὠν τερμίνθων µέμνηται αὐτὸς ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἔπι- 

δημιῶν ὧὡδέ πως. οἳ αἱμοθῥοῖίδας ἔχοντες οὔτε πλευρίτιδε 

οὔτε περιπνευµονίη ͵, οὔτε φαγεδαίνη οὔτε δοθιῆσιν οὔτε 

τερμίνθοισιν ἁλίσκονται. καὶ ἡ αὐτὴ ῥῆσις κάν τῷ περὶ 

χυμῶν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ βιβλίου γέγραπται καὶ ἡμεῖο ἐκει 

εἰρήκαμεν τὸ τῶν τερμίνθων ὄνομα [159 1] εἶναι δηλωτικὸν 

µελάνων τινῶν ἐκφυμάτων ἐν ταῖς ανήµαις μάλιστα γιτο- 

βένων απὸ τῆς ὁμοιόεητος τῆς κατὰ σχῆμα καὶ χρόαν καὶ 
μέγεθος τῷ ο. τῶν τερμίνθων γεγονός. είωθε δὲ ἔπι- 

κεῖσθαι αὐτοῖς ἄνω κάτω φλύκταινα µέλαινα, ἧς ἐκραγείσης 

τὰ ὑποκάτω ὕμοια ἀποσεσυρμένοις φαΐνεται. τούεων δὲ 

διαιρεθέντων τὸ πῦον εὑρίσκεται. ἄλλοι δέ Φφασι τὲρμίν- 

Όους εἶναι ὑπεροχας τινας ἐπὶ τοῦ χρωτὸς συνισταµένας, 

[πίέγαπι αιἰγεπα ἔµΠΠΟΥ, ᾖ[εφιεμὶ αἄῑε εἰίατα Γεομηιζμηα 

«ἀεκίταπι [μδογεμς ε[, ᾖ[εὰ Πίο ΠΙΙπΟΓ φιεῖ ο εμς ας 

Ηϊ εφαπιµέγμμὲ, πεο [μρρμταγιπῖ. 

Τεγπιϊπίµοχαπα 1ρ[ε πιεπι]ηϊί [εχκίο εριἀσπιίογατα Ἠ18 

νειρῖ: «(μίδως [μπε Παεπογγ]λοἰάες, τἱ πεφµε γίειμγιίάε, 

πεσμέε Ρετιρπεμπποπῖα, πέεπµέ Ρλαρεάαεπα, πέσμε Γή μποι-- 

1ἱς, πεφιε εγπαἰπελίς εογτὶρίωπιμτ.  Ἐαάεπι ᾷποφιιο οτα(ἶο 

εἰἴαπα 1π Ἠρτο 4ε ἨΠιαπιογῖρας Ῥτορε Ππεια [ορία ε[ὶ πος- 

απο 181 ἀἰκίπιας {εγπΙπίΠογααι ΠοΙπεπ Πίστα απαεάατα {κ- 

Ῥετοι]α ργαε[ετίπι η ΗΡΙ επα[οεπίῖα Ῥγοάετε, α Πσατας, 

οο]οτῖ εἰ πιασι) Μιά] Πα] αάἴπο, 4απι ομΠ1 {εγαρ]ι]ί 

Γμοία [ογ. μας, ογΙρίπεπι ἀπσ][[ε, ϱΟοπ[μεν1ί απίεπα 1ρβ5 

Ἰπ[άετο [αρετῖος εἰ ἰπ{ετίο ραβυ]α πἶρνα, {μα ταρία ᾳµας 

[αρ]ασεπί ἀε[ᾳααπιαί15 Ππιῖ]ία. οοπ[ρΙοἰαπίιισ, ααἴρις [εραγα- 

Ἡς ρας ΙΠπνεπΙΗσ, ΑΙ ἁἀῑοιπί Γεγπιπί]μος ε[[ε ααδάαια 

επΙπεηί]α8 1ΩΏ οπίο οοπ{Ηιεῃίεςδ, τοἰμηάας αἱ π]στογ]τ]άεθ 
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στρογγύλας, µμελανοχλώρους, τοῖς Καρποῖς τοῦ τὲρμίνθου 
εοἰκυίας. ἐκ δὲ ταλαιπωρίας τῆς ὁδοῦ ἐθερμάνθη ἄνθρω- 

πος οὗτος καὶ συνεχἠς ἐγένετο πυρετός. συνεχῆ δὲ πυρε- 
τὸν λέγει τὸν εἰς ἀπυρεξίαν, πλὴν τελέως λυθῆναι, μὴ παυ-- 

ὀμενον, κἂν παρακμή τις αἰσθητὴ φαίνηται. ὕταν δὲ μηδὲ 

παρακμή τις αἰσθητὴ, δι παντὸς δὲ ἀπὸ πρώτης ἀρχῆς 

ἄχρι κρίσεως ὁμοίως διαµένη, γένους ἐστὶ τῶν καυσωδῶν 

πυρετών, ἀλλὰ διενήνοχεν αὐτων τῇ ὀξύτητι. ἔστι γὰρ καὶ 
χολώδης καὶ περικαὴς καὶ κατόξυ. τὰς δὲ διαφορὰς αὐ-- 

τῶν καὶ τὰ ὀνόματα ἔχεις ἐν ταῖς ἡμετέραις περὶ τῶν πυ- 

ρετῶν τὲ καὶ κρίσεων πρα]µατέίαις. εὔλογον μὲν ὄντα ὑπό- 
σπληνον αἱμορῥαγῆσαι πυκνὰ ἐξ αριστεροῦ, τῆς φύσεως ὁρ- 

θῶς τὴν τοῦ αἵματος ῥύσιν διηκούσης, διὸ καὶ ἐκρίθη εἰς 
ὃ συντείνει καὶ τὸ παρ οὓς οἴδημα, πρῶτον μὲν παρ ἆρι- 
στερὀν, δεύτερον δὲ καὶ παρὼ τὸ δεξιόν. φησὶ γοῦν ὅτε 

ταῦτα κατεμολύνθη, τουτέστὶ ἠφανίσδη καὶ κατὰ βραχὺ 
οπεμαράνδη. οὕτως γὰρ καλεῖ τὸ τῆς ὀξείας κινήσεως καὶ 

{εγηπϊπίμϊ {πιποῖρις βΒαμ]θε, Αἲ οκ Ιπετί Ίαροτο Ἡϊο 

Ἡοπιο {πεα]ιῖε οἱ α[βάπα {εὈτῖς οροτία εΠ. ΑΠιάπαπι αρ- 

Ρε]]αί {εῬγεπι 4παε αἆ Ππίερτϊϊαίεπι Πο οε[[αῖ, πΙβ ΡΓΟΓ- 

[απ [ο]αία Πε, εἰαπιῃ αἰίαπα πιαπί[εβα ἀεε]παίο αρρα- 

γεαῖ, Όπιπι νεγο ἀεε]Ιπαίίο πιαπϊΓε[ία ποηα ε[, {[εά Γεπι- 

Ρευ ἃ ΡΙΙΠΙΟ ρτϊποιρῖο αἆαδᾳμε ο/η εοάειπι πιοᾷο Ῥεγπιαπεξ, 

δεπετῖς εβ Γευγίαπα ατἀεπίῖαπα, {[εὰ αἳ 1ρῃς αοαί1ο ἀ1Τετ, 

ΕΠ επῖπι {ερτῖ εἰ Ῥϊ]ο[α εἰ ατᾶεπς εἰ Ρρεταομία, Έαταπι 

απίεπι ἀῑΠετεπίιας εἰ ποπιῖπα 1Π ποβτῖ Ἰαρες ορεγίρα5 

ἴαπι ἆε {εμτίριας {ππι ἆε οπ1μραδ. Ἠαἰϊοπί ααἶάεπι ΟΟΠΤΟ- 

παπι εβ [αρ[ρ]επίοο εχΙ[Πεπίϊ ογερτο 6 πατε βπίβτα [απ- 

ρυῖπεπα εταρί[ε, παίατα τοοίε [απσαϊπῖς Πακατη ἀῑτιπιοπίε, 

Ρτοϊπάεφιιε εχογεί]ο {αοία εΠ. Αά αποά τεπάί εἰἴῖαπα ἴπ- 

ΠΠΟΣ, Ῥτίπιαπαι απ]άεπι αἆ Ππιβταπι, [οεοιπάο αἆ ἀεχίταπι. 

Ὠιοῦί ἀρίίας Ίο ἔππιογες αποί]ες ενα[[ε, ος εβ εναπι][]α 

Ραι]αίΙπιααο πιατουϊ[ε, οδὶο επ]πι νοσαί οε]ετῖδ πιοίας εξ 

πηπία [Ποπ] οε[αίΙοπεια εἰ οοοϊίοπεπι, Ρτορίεγεαπε αἆ [αρ- 
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µεταβολῆς πανσάµενον καὶ ἀποψυχθὲν καὶ διὼ τοῦτο οὐκ 
ἀποπυόµενον, ὡς καὶ ἐν ταῖς ἐπιδημίαις γεγραπτας» συν- 

εκρίθη, συγέστη ὀξύτερον, κινηθὲν ἐμολύνθη. καὶ ἓν τῷ 

προζῥητικ τὰ καταμολυνθέντα τὴν κατὰ, βραχὺ λύσιν 
ἐνδείκνυσθασ. 

1“. 
Ὁ παρ᾽ ᾽4λκιβιάδεω ἐλθὼν ἐκ πυρετῶν ὀλίγων πρὸ κρἰσιος 

ὄρχις ἀριστερὸς ὤδησεν. ἡν δὲ σπλῆνα µέγαν ἔχον καὶ 

δὴ τότε ἐκρίθη ὁ πυρετὸς εἰκοσταῖος. κῴπέιτα ὑπεχλι- 
αίνετο ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ ἔπτυεν ὑπανθηρόν, 

ς ”- 0 9 ” », ’ 9 - 
7 τοῦ ὄΌρχεος αριστερου οἴδησις νομίδεται ἐκ τῶν 

3 3, ’ ε ] 3 ” « ’ Ἂ 3 ωμά 

κατ ἴξιν γινομένωνο ὠὡς καὶ ἓν τῷ ὑποσπλήνω ἢ ἐκ τοῦ 
” Ξ ας 4) ο) 

ἀριστεροῦ αἱμοθῥαγία, ὑπανθηρὸν δὲ λέγει τὸ ὕφαιμον καὶ 

ὑπέρυθρον, καθάπερ καὶ ἀνθηρα πτύσµματα καλεῖται τὰ ἐρυ-- 
, 2 Ν 

φρὰ καὶ ὕφαιμα καὶ πρὐσωπον αἀνθηρὸν καὶ ἐρύθημα 

Ῥαταίϊοπεπι ΠΟΠ Ρρεγνοπετυαπί, πῖ εἴῖαπι 1Π εριἀεπιῖῖς [οτῖ- 

Ρίππι εΠ. ΟσΙῃς πια] {αοΐα ε[, οε]ετῖας αἆ Παίιππι Ρρεχ- 

νεπῖε, αἆ Ἰαπιογῖς πιπἰαίίοπεπαι Πιο]]ε {αοΐαπι ε{[ἰ. Αίαᾳπε 

ἵη ῬΡτοτγμείῖοο πιο]]ῖα {αοΐα Ῥτεν] {οἰαίίοπεπι ἀεπιοπ/[ιγαί, 

γ1Π. 

Ομῖ αὖ «4ἰεδίαᾶε νεπεται, ἵμῃβ εὉ πιοᾶιοεῖς γεὗτίιδις απιε 

/μάϊοαξίοπεπι ἐε[εἰς [εηῖ[εγ πεμππμιὲ (ᾖαδεῦαε αμίεπι ππα-- 

Επωπι ίεπεπι) εἰ [απε επο. εἰ Γεὂτις ἀἱε νἱρε[πιο ]ι- 

ἀἰσαία ε[. Ιεἶπάε αἰίας αἴφμε αἰῑας Γμδίπεαἰε[οεδαι εἰ 

ο Γμόβοτίάμπα εοπ/ριεῦα. 

ΤεβΙϊοα]ϊ βπΠΙ[Ι ἕππιος εκ 15 ε[ῇε οεπ[είασς αιῖ ϱ ᾱἷ- 
τεοίο οτεαπίαχ, πῖ εἴῖαπι ἵπ [ρ]επῖοο εκ Ίαενα ἨαεπιογΓ]ᾶ-- 

δῖα. ΑΙηιαίεηις νετο Πογιάμπι ἀῑοιί ᾳαοά [αροτπεπίπι 

ο, απεππαάπιοάμπαι εἲ Ποτίάα [ραία νοσαπίασ τωῥρτα εἴ 

ΓαῬογπεπία, Είαπαι 14ος Ποτῖιάα τβοτεπι εἰ [αρταρτυπα 



930. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΤΣ ΕΠΙ {ΠΗΜΙΟΣΝ Ἡ 

Εᾱ. Οµατι,ι ΤΧ. [199. 1490.] Ἱ 
ο. ἱ / Ἡ » 5 ᾗ λ ἐπέρυθρον σημαίνει κἀὶ πλήθος αἵματος ἐνδείχνυταυ καὶ 

Λ 3 ’ 3 Δ ” ” σς - .. 3 

ανθηροὺς ὠνόμασεν αὐτὸς ἐν τῷ προθῥητικῳ, οὓς καὶ ἐξ- 
“κ ” »ν . ” ” υ 

ερύθρους ἐκάλεσεν. σημεῖον δ' ἂν είη τοῦτο τοῦ κατὰ τὴν 

κεφαλὴν πλήθους ἠΘροισμένου μετὰ δερμόύτητος. 

9” 

[12ο] "1 χεὶρ ἡ δεξι], σκέλος δὲ ἀριστερὸν ἐκ τῶν 
Μα Δ 3 2)... / ’ ’ " 

βηχωδέων βραχυ οὐκ αξιον λόγου βήξασι, παρελυδη παρα- 

πληγυκῶς. Ὦἄλλο δὲ οὐδὲν: ἠλλοιωθη οὔτε πρὀσωπον οὔτε 

γνώµην, οὐ μὴν ἰσχυρῶς ταῦτα. ἐπὶ τὸ ῥέλτιον ἤρξατο χω- 
ρίειν περὶ εἰκοσεὴν ἡμέραν, σχεδὸν ἐγένετο ἡ περὶ γυναι- 

κείων κατάρρηξι καὶ ἴσως τότε πρῶτα γενόμενα" παρθένος 
γὰρ ἦν. 

ὴ Δ ή [ή 3) ’ Δ Ν ολ 

Οταν τα του Όωρακος ἄνω πασχη κατα το πρωτον τὲ 

καὶ δεύτερον μεσοπλεύριον, τὀτε αἱ χεῖρες εἰς συμπάθειαν 
” ῤ 3 3 λ 3 - 

έρχονται, νεύρων εἰς αὐτᾶς ἀφικνουμένων ἐκ τούτων τῶν 

Πσπ]ῃοαί εἰ [απσα]πῖς οορίαιι ἀθιποη[ίταί, Εἰοτίάο 4ποᾳπε 

1η Ρτοτγµθίϊοο ποππανΙί, «4ο ῬΡιαεγαργο νοσανεταί. 

Ποο αμίεπι βσπαπι Γαετῖί ΡΙεηπίαάῖηῖδ οΠα ο8]οτο 1Π ϱ- 

ΡΙίε ουπιπ]αίας. 

Γχ. 

Όμαε επ ἰμ[ῇ ραµοµπι πἰλιίφιε ε[αιι ἀϊίσπιπα γε]ἰεῖεδαι, 

λμῖο ππαπις ἀεπίγα εἰ ογµς [ιπίίγμπι [ιάεταία εἰ τε]οἰμία 

/ωπε; αἰία ωεγο πμία ἴε πεφµε αεί περι ΤπεΠΙε 

αἰιεγαῖα ο[ὲ, αε πε Ιίς φμῖάεπι ψατιῖδις αἀπποάιπα. -4ᾱ 

υἱρε[ιπιμπι ἀῑεπι ἵπ ππε]ίμς εοερἰε μτοοεᾶετε, οφιοᾶ [ετε 

οἴτεα ππεπ[ίγικογµῖι εγμρείοπεπαι οοπεῖιςῖῖ, ας Γιο Τοτια[- 

{τε τίπιμπι αργαγμεγιπὲ; εγαὲ επἰπι υἱγβο. 

Οαπα [πρεγίογες [οτασίς Ρατίε αἲ ρτῖπιαπι εί [6-- 

οππάμπι οο[ίαγαπι Ἱπίοτ[ΙΠαπα α[Ποϊαπίασ, ἔππαι πιαπας 1η 

οοη/{επ/[απα γομῖαπί, πετνῖ αἆ 1ρία5 εκ πιε[ορ]ειγῖδ ΡΓΟ- 
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µεσοπλευρίων. οὕτως καὶ Πυθίωνι ἀκηκόαμεν καξ ἄλλον 

λόγον, ὅτυ διὰ τὰ πτύελα ποικίλα «ρξατο τρόμος ἀπὸ χει- 

θῶν, καὶ τοῦτο εὐλόγως. τρόμου γὰρ αἰτία ἐσεὶν ᾗ αθῥω- 

στία τῆς κατὰ τοὺς. μῦς δυνάμεως.  πεπονθύτων δὲ τῶν 
ἄνω τοῦ Θώρακος μερῶν, ἅπερ τῶν τοῦ τραχήλου σπον- 
δύλων ἅἄπιεται καὶ ἀφ. ὧν αἱ χεῖρες κινοῦνταυ τῷ βάρευ 
τῶν ὑγρών βαρυνόμεναι αἳ χεῖρες, πρὸς τὼς ἐνεργείας ἐγέ- 
νοντο ἀνεπιτήδειου. καὶ χρονία βὴξ τῶν πολλῶν ἀποστάσεων 

ἔκγονός ἐστιν, ἐπειδὴ βῆχες κοπιώδεες, ὡς φησὶν “/πποκρά- 

της, καὶ εἰς ἄρθρα στηρίζονται ἢ εἰς τὰς χεῖρας ἡ τοὺς 

μηροὺς ἢ τὰ σκέλη ἢ. τὴν ὁσᾳῦν 1) τοὺς ὄρχεις, καθάπερ 
φησὶν αὐτὸς ἐν τῷ. ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν. οἱ μὲν οὖν ἢ 

Φωνῆσι πλέον ταλαιπωρήσαντες 3} ῥιγώσαντες εἰς κυνάγχας 
μάλλον ἐτελεύτων". οἳ δὲ τῇ Χειρὶ πονήσαντες εἰς «χεῖρας 

μιόνον παραπληγικοί οἱ δὲ ἱππεύσαντες 3) πλείω ὁδοιπορή- 

σαντες 3) ἄλλο τι τοῖσι σχέλεσι ταλαιπωρήσαντὲς, τουτέοισε 

δὲ ἐς οσφῦν ἢ σκέλξα ακρασίαι παραπληγικαὶ καὶ εἰς µη- 

εεάεμίῖρας. ΄ Δίαιια ία ΡΥΙμΙοπΙ α]ία αφ αἱάεπα ΓαΙΟΠ6 ΟΟΗ- 

Ησδι[ε αοοερίπχις, αποὰ πἰπαχηπα Ρτορίεντ Γραία. ἀῑνεγία 

«οερεγΙΐ επι ἴγεαπιου πιαπῖ δι Ἰάᾳμο Ίαχθ. ᾿ΕΓαοπιογῖ6 

Παιϊάεπι οαι[α ε[ι {αεα]ίαίῖς πια[{οι]ογιΠι πποἰτῖοῖς ΤΠ {ΠΠ1]-- 

ἴαδ, Ώμπαχε α[εοίῖ Γαρεγίοσίριι5 (λοχαςί ρατίρας Ύμαθ 

οεχν]οῖδ γετιευγῖδ οοπιπηἑαπίις εἰ α ο μ1ῦ5 ΙΠάΠΙΗΦ ΠΠΟ- 

νεπίαχ, ας ΠΙΑΠΙΣ ἨΠΠΙΟΓΙΗΠΙ Ῥοπάςγο ργαναίαε αἆ Γαα5 

{αποίίοηες οὐευμπάαδ Ἱπαίί]ες τεάἀεραπίαν. Εἰεηῖπα ἁτι- 

ἵωγηα {ω[ῃμς ππα]οταπα αΡΓοδ[αμπι ει [οροίες, αποπίαπι 

{μ[[εν Ἰαροτιοίαε, τί ]οᾳ μέν Ηρροσταίε», αμἲ ἵη ατι]οι]ή5 

᾽ααξ ἴπ πωαπίδας απί ογαγίρας αιί {οεπιογ1βας αι ]αππρῖς 

ααί [εβαρας Παριαπίας, απειιαἀπιοάσπι ἀ1ρίε {εχίο ερὶ- 

4επιΙογηπα ρτοπποῖαί, Οπί 1ρῖίηχ εκ πηπιοζετα[ίοτο νοςῖθ 

οοπίεπ!ίΊοπο Ια[αα Γαηί αιἲ τίσοχοε οογτερί, 1ΙΠπ ΔΠΡΙΠΕΘ 

πιασῖς ἀεῄπεραπί, Ουῖ ΥεΓο πιαπ]Ρα5 ορεταβαπίαΣ, 11 Πιᾶτ 

ΠΗΠΙ ἁππίαχαϊ Ραταρ]ερίας οοποϊἀεραπί,. Ου νετο εφι]- 

ταῖς Ἰα[Π απἲ πΙπΙορετο ἆἀ9 γία {εῇι αιί απ α]ο πιοᾷο 

ογμτῖρις ]αρογαγεταπί, 116 1 Ιαπιδῖς αιί ογιγΙρΙ5δ 1πιρο- 
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ροὺς καὶ κνήµας κόπος καὶ πύὀνοο σκληρόταταυ δὲ καὶ 

βιαιόταταυ αἱ ἐς τὰ παραπληγικὰ ἄγουσαι. αἀλλὼ καὶ ἡ 
μακρὰ βὴξ λήγει ποτὲ κατ ἀπόστασιν τὴν εἰς ὄρχεις γινο- 
µένην, διὰ κοινωνίαν τῆς φύσεως τῶν μορίων τοῦ τε δώ- 
ρακος καὶ τῶν τῆς γονῆς ὀργάνων. κατὰ τοῦτον τὸν λόγον 

καὶ ὁ ὄρχις οἰδήσας ἀπὸ βηχῶν ἐστὶν ὑπόμνημα κοινωνίας 
στήθεσε, µαδοῖς, γονῇν ὑστέρα, ὧς κἀν τῷ περὶ χυμῶν λέ- 
γεταυ. παραπληγικὠς δὲ εἶπε νῦν ὃ ἐἓν τῷ προθῥητικῷ 

παραπληκτικὸν τρόπον γέγραπται. παραπληγίας μὲν καλεῖ 
τὼς ἐξ αἀποπληξίας εἴς τι µόριον κατασκηπτούσας παραλύ- 

σεις. «φαίνεται γὰρ παραπληγία τοιοῦτον πάθος ὑπάρχειν 

ἑνὸς µορίου τοῦ σώματος, ὁποῖόν ἐστιν ἡἤ αποπληξία τοῦ 

παντὸς σώματος πάθος. ἐὰν γὰρ ὕλον πάθη ποτὲ τὸ 
πρόσθιον ἐγκεφάλου, συμπάσχειν μὲν ἀἄναγκαῖόν ἐστε καὶ 
τὰ περὶ τὴν ὑψηλοτάτην αὐτοῦ κοιλίαν καὶ βλάπτεσθαι τας 

διανοητικὰς αὐτῶν ἐνεργείας. ὁ δὲ ταῦτα πάσχων ἄνθρω- 

πος κεῖταυ ἀναίσθητός τὸ καὶ ἀκίνητος, οὐ βλάπτεται δὲ εἰς 

[επίϊαο Ῥαταρ]εσίοας ἀεοιππιβεβαπί, ασ {επιοτῖρηθ 4ο ΕΡιϊς 

Ίάπι Ἰα[ίιπάο ἴππι ἀοΐος Ἰπβάεραίι. Αί Ππίεπρεταπί]αο 

ἁαγΙ[ῄπιαο αο Υε]επιεπ{1[ππιαο Ιπ[Πάεχα[ῖοπες [ει ραταρ]εχῖας 

ἀποιπί. Θεά οἱ Ίοησα (α[ς ἀε[ιπιι ἀπίογάπι 1η α)[οε[απα 

απ 1η Τε[ίρας Ῥγουγθαίασ, Ῥτορίει παίπγα]επι Ῥαγαπι οἳ 

{]ιογαοῖς εἴ ΡεπΙίαἰ1ηπι ΟΓΡΑΠΟΤΗΠΙ ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΙΟΠΕΙ. Όσαα 

οἴἶαπι ταίῖοπο {ε[ίρις α Ἰμ[ σπα οὐ[ε[ϊ ουσ Ρεοίογε, 

πηΒΗΙΠΙΙ5, βεη]ίαΗρας ρατρις οἱ πῖογο, [οοῖείαἰῖ πποπ-- 

πηοπίυπα ε[ι, αί εἴ 1Π 1ρτο ἆο Ἠήπιοτίρας ἁῑοῖίατ. Ῥατα- 

Ῥ]εσίοε Ίϊο Ργοπιποῖαξ, αποά 1Π Ρτοχγμεί]οο ραταρ]εοίῖοο 

πποᾶο [οπρίιπι ο,  Ραταρ]ερίας απϊάεπα γοςαϊ εαθ Ρραγα- 

Ἰγίες «παο εκ αρορ]εχῖα 1π ρατίεπι α[(παπα. ἀεουπαβιηί, 

Ῥαταρ]ερίαπα Παπιῦε ἨΠῖςδ ραγΠς οογρογί5 α[εοίαια ἰα]οπι 

ε[ῇε «οη/[αξ, αια]ῖδ ε[ὶ ἰο5δ οοτροΓί α[Πεοίας αρορ]οχία, 

Ναπι Π ἰοία ραις απίετίοχ οετορτὶ αΠιοίαίμγ, Ύ1αε Γαρτε- 

ΤΠΙΙΠΙ αρα νεπἰτιοι]απι απιριἁαπε Ῥατίες, εας Επι] αΠιοϊ 

πεσοε[ῇο ε[ι οἱ Ιπίς]]εοίῖ]ος 6αγαπι αοἰῖ]οπθς Ἰαεᾶ1. ΟΙ αιι- 

ἴοπι Ίαεο Ἠοπιο ραίας, 15 πα [οπ[αθ ἴαπι πιοίας Ἰαοεί 
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τὴν ἀναπνοὴν, τὸ δὲ πάθος τοῦτο παλεῖται κάρος. Ὦἄλλο 

δὲ πάθος, ὅπερ αποπλη- [151 1] ξία προσαγορεύεται, τὴν 

ἀναπνοὴν βλάπτει οὕτως ἰσχυρώς, ὡς μετὰ πολλῆς βίας 
ἀναπνεῖν µόγι.. ἡἢ δὲ παραπληγία πολλάκις τὴν τῆς ἄπο-- 
πληξίας λύσιν διαδέχεται. ἐν τῷ µέσῳ δέ πως ἀμφοῖν, τοῦ 

τὲ κάρου καὶ τῆς ἀποπληξίας, ἐστὶν 1} ἐπιληψία, οὐ μὴν εἰς 

παραπληγίαν τελἐυτώσα. ὁ μὲν οὖν χυμὸς τῶν τριῶν τού- 

των νοσημάτων αἴτιος ψυχρὸς καὶ παχὺς ἢ πάντως γε 
7λισχρός ἐστιν. ος κ σ 

η κ οὐ }οῦν θαυμαστὸν, εἰ 
τῆς χειρὸς ἢ σκέλεος παράλυσις ἐγένετο ἐν τῇδε τῇ γυναικὶ, 

είπερ μη ἐπιτηδείως ἐκκαθαίρετο, ἡ κατὰ τὴν πρώτην τῶν 

γυναικέίων κατάρῥηξιν ἐκρίθη. 

. 
Γ] ’ λε ” , 3 ω ᾽ 3 

''“πημαντος καὶ 0 τοῦ τέπτονος πατηρ τοῦ την κεφαλήν κα- 
ῃ Δ σ ’ . Φε. ) τ Νορ 

ταγέντος καὶ «Ὑικόστρατος ουκ ἐξεβησσὲεν. Ἡν δὲ ἑτέρωθυ 

ο1ρᾳς;, 1]]αεί[α ἵαπιειπ τε[ρΙιταοπθε,. Αα απἴεπ αΠεοίαβ 

ε[ί ααϊ αρορ]εχῖα παπομραίας, ααἱ τε[ρίγαΙοηθπα ἴ8πι Ὑε- 

Ἠεπιεπίετ Ἰαεά1ί, πἱ νὶίκ πιασπα νυἱ τε[ρίτατε ᾳιεᾷδ. Ρατᾶ- 

Ρ]ερία γεχο [αερο προρ]εχίααο [οἰαίίοπε [αοσεά1. Δἲ αίγαπῃ-- 

α.ε, ἔμπι οαγΌπη ἴαπι αρορ]εσῖαπα, ᾳποάαπιπιοᾷο πιεάῖα 1Π-- 

Τετ]ασεί εριερία, αααθ ΤαπεΠ 1Π ραταρ]εσῖαπι ποπ ἀε[ιηιί. 

Ἐϊί νετο Ἠοτιαπι {τίαπι ΠΙΟΤΡΟΓάΠΙ οαυ[α Ἠμπιογ εβ {πΙσίάι8 

εἰ οτα[ἴας αιξ ΟΠΙΠΙΜΟ νυ][εο[αδ, απὶ ῥταεεῖραος οεγεβΓῖ 

νεηίτ]επ]ο5 τερ]εί εἰ ου βγω, ΊἈοπ 1Ρίίασ παϊταπάππα ε{, 

{ ππαηας απἲ οτητῖς Ραγα]γ[ς πο 1π πια[ετε ογεαία {1{, 

ᾳπαε ΠοἩ [α[ῖ οοππιοᾷς εχριγραίΐα {αεταῖᾳ αποά ἵπ Ρεὶ- 

πια πιαΠεβτίωτη εγαρίίοπε ]αάιοαίαπι {ὲ, 

σα 

«4ρεππαπεις ει [αὐγί ]ίμς ομί εαμιμῖ εἶις ᾗτεριε ραϊτετ ει 

ΠΝίεο[ἐγαές πἰᾖιί αμῖεφμαπα επιμ[[ιεδαπε. Εγαπί αμίεπι 
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κατὰ νὲφροὺς ἀλγήματα, ἐρωτήματα, Ίρεον γὰρ αὐτοὺς 
ἀεὶ πληροῦσθαι ποτοῦ καὶ σίτου. 

. -” ’ ΄ 4 ’ 

ΤΤερὶ τοῦ ᾽4πημάντου καὶ τέκτονος καὶ ἸΝικοστράτου 
Δὰ κὸ αλά 3 ” ’ - » ” ΄ ια Ὦ ” 
λέγευ αὐτὸς ἐν τῷ τετάρτῳ τῶν ἐπιδημιών, ὧν τα ἐν τῇ 
«. 3 ’ 3 -” πε σας -” ᾽ ν . η) 

ἔδρα ιαλγήματα, ἐν τῷ δεξιῳ πεγέωνι καὶ παρα τον οµφα- 
. -- », Δ ΄ 

λον κατωθεν ὀλίγον διηγείται καὶ ἄλλα πολλα προστέθησο. 
ως ” / . - -” οι. 

ἐν δὲ τῷδε τῷ ἁπημάντῳ φηαὶ τὸ πλῆθος τῶν ποτῶν καὶ 
3 -- , Μο Ν ’ 3 

σίτων αἰτίαν τοῦ νοδήµατος γεγογέναι. διὸ γέγραπταυ ἐν 

ταῖς ἐτιδημίαις, ὀδύνας βαρείας εἰς νεφρὸν, ὅταν πληρών- 
Γ., - - 3 

τας σίτου, λύεσθαι δὲ, ὅταν σίτων κενωθώσι, καὶ τοῦτο εὐ-- 
η Δ - σος / Δ Ν 

λόγως. ᾖἡ μὲν γὰρ διὰ τὸν σἵτον γινοµένη οδύνη κατα τοὺς 
’ - 

γεφροὺς ἐπὶ τὸ Ὀλίβεσθαί τε καὶ βαρύνεσθαι πρὸς τοῦ 
΄ -- ’ 3 Γ.. ” 

πλήθους τὲ καὶ βάρους τῶν πἑριττωµάτων ευθέως ἅμα τῷ 
- ” [ή , 

διαχωρῆσαι κάτω ταῦτα καθίσταταί τὲ καὶ παύξται τελέως. 

αἰἰδί εἶγοα Τεπες ἀοΐογει. «4 ἴπιεγγοξβαια ἀἰσεδαπι ἱρ[ος 

[ΓεπιρεΥ' ροιι εἰ οἶδο ἱπιρίεγί, 

Ῥο Αρεπιαπίο οἱ [αμργο εἰ Ἀιοοβγαίο Ίάεπι ἁῑσΙῖ ἵπ 

αματίο οριἀεπιΙογαπα, 4Πογάπι ἆο]ογε 11 απο εἰ ἀεκίτο 

οεπ6οπθ εἰ ραιίο Ἱπία απιρι]]οπηι επαγταί, απἶρις αἰῖα 

πηπ]ία α.]αηδιί. ΤΠ Ρτας[εΠΙΙ γετο ΑΡειπαπίο Ρτοπαποιαῖ 

οιδῖ εἰ ροίις οορίαπι πιοτρῖ οαµ[απα εχ[[Γα, [άεο [ρτῖ-- 

Ρίωα ο ἵπ ερϊἆειῖδ ϱτανες εἰ αοεγρος ἆο]ογε τεπῖρης 

Ἱπβῃάσγα, Μπι οἵρο τορ]εηίαν, [εὰ «ο5 [οἱνῖ, Ύπππα να- 

οπαπίασ οιρῖς. Ἰάᾳιο πιθιτίο. Οαἱ, παπιᾳτο οὐ οἴρεαπα γ6- 

π1ρας ἆο]οτ οδοχίαχ, απο εχετεπιείοΓ ΙΙ ἴαπα οορία ἔτι 

Ροπάετε ρτοειπαπίασ ρτανεπίπτἁε, α παπα ραπ, Επι] 

αἴηαε Ίπεο ρες Ἰπ{εγίοτα ἀε]εοία Γαετ]η!ί, απτείοιξ οε[[αίᾳαθ 
. Ρτοτ/[α5. 
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᾿Οδύνας τὰς ἰσχυροτάτας ὅτω τρόπῳ διαγνοίη ἄν τις ἐδὼν, 

ὃ φόβος, αἳ εὐφορίαι, αἱ ἐμπειρίαι καὶ αἱ δειλίαιν 

Αὕτη ῥῆσίς ἐστιν ὅλη συμβουλευτική. παραινε γὰρ 

χρῆν τὰς τῶν ὀδύνων διαφορά τὲ καὶ διαθέσεις γνῶναυ 
τὸν ἰατρὸν καὶ ἡμᾶς διαγγωστικοὺς γενέσθαι τῶν καιρῶν 

τε καὶ περιγραφῶν τῶν ἓν ταῖς ὀδύναις, ὡς καὶ ἐν τῷ ἕκτῳ 
τῶν ἐπιδημιῶν κελεύει. ὁ δὲ τρόπος καὶ σφοδρύτης αὖὐ- 

τῶν ἔκ τὲ τῆς εὐφορίας καὶ δυσφορίας τῇ ἐμπειρίᾳ 3 δει- 
λίᾳ διαγινώσκεται. τὰς μὲν οὖν διαφορὰς παρ αυτῶν τῶν 

καμνύντων ἐσεὶν ἀκυῦσαι. τινὲς μὲν γὰρ ὡς ἀπὸ βελόνης 

αὐτοὺς νύττεσθαυ δοκοῦσιν, ἄλλοι δὲ ὡς απὺὸ τρυπάνου τι- 

τρᾶσθαι, ἄλλοι δὲ Ολᾶσθαι καὶ διασπᾶσθαι [1395 ] καὶ 
τείνεσθαι καὶ κατασπᾶσθαι καὶ βάρους τινὸς αἴσθησιν ἔχειν, 

ἐνίοτὲ μὲν ἐκκρέμαμιένου τῶν ὑπερκειμένων, ἐνίοτε ὃ' ἐγκειμένου 

τοῖς περιέχουσιν. ἄλλοι δὲ πάλιν ἀσᾶσθαυ λέγουσι τὸν στύµα- 

ΧΙ. 

Τοῖογει υε]ιεππεπῖ/(/ίπιος εοπ[μίσαξις φμἰάαπα φιοπιοᾶο αἷ- 

Απουεγίε, 1ΕΥΤΟΥ, ἐοἰεταπιία, επρεγίεπείαε ει απηπὶ απ- 

δι[έίαε Ἰπάἰεα πε, 

Ἠαες οτα!ῖο ἴοΐῖα οοπ[α]{οτία εΠ. Ἡοτίαίατ επῖπι ἆο]ο- 

ταπι ἀἰ[εγεπίῖαν αο [ρεοῖες πο[ε πιεᾷῖσαπι ἆεοστε, ποδια 

ἀοἸογιπι εἰ ἴεπιροτα εἰ οἴτοιππι[ογίρίῖοπος ἀἰρποίοετε, τιέ 

εἰῖαπι [εχίο ερΙἀεπιῖοταπα Ἱπρεταί. ἘΏο]ογίπα αμίεπι 5εηιῖ»’ 

εἴ νεμεπιεπί]α εκ {αοΙ]Ι απί ἀΠΠοΙ]Ι ἴο]εταπίῖα, οχρεγιοπ!ῖα 

νε] «πιοτο «ἀῑσπο[οιαγ. Ἡααιπε ἀο]οταπι ἀπεγεμίίας αἳ 

1ρᾳ9 αερτοίῖ αοο]ρῖεπάας [απί. Ομίάαιι οπῖπι ἴαπηπαΙΙ 

8Ώ αςοιι {6 Ριιησὶ ογεάπί; αῖ νεχο τί α Ίεχεργο αἀπιοάυπα 

Ρετ/[ονατῖ; α) ΓΠαηρί εἰ οοπἰαπάϊ, ἀῑνε[]ϊ, ἴεπάῖ, ἀείταμί 

εἰ Ῥοπάετί οι]ακάαπι [επ[απι Ἠαβετθ, Ἱπίεγάμπαι απϊάεπι 

Ππιπαιπεπῖρας ρατνας [α[ρεΠΠ, Ππίεγάμπι νετο απιρ]επί]-- 

Ῥα5 ἀπουπηρεΠ[ῖ ΑΙ πανταπῖ Ποπιαςβαπ ]αοίατὶ εἰ οοἩ- 

οἰάετε, ΑΙ ἀο]ογεπι νε]μεπιεπίεπι, 6τανεπα, Υιο]επίαπι εἰ 
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χον καὶ ἀλύειν, ἄλλοι δὲ πὀνον σφοδρὀν καὶ ἐσχυρὸν καὶ 
βίαιον καὶ συνεχῆ ἢ διαλείποντα, ἄλλοι δὲ λέγουσι θλίβε- 

υ - . ’ »” 4 ε 5). ’ 3 

σθαι αὐτοῖς τὸν στόὀµμαχον, αλλοι δὲ ως εξωθέν τινος ἔπι- 
; ’ αγ] η Λ λ .ὁ Ἡ ε ; ε] 

κειμένου βαρους, ἐγίοτὲ δὲ καὶ κατα δεξιὸν ὑποχόνδριον ἐν 
ω ; 3 -” 3”, ’ ι 

τῷ σφοδρὀτερον αναπνεῖν, αἴσθησις βαρους γίνεται καὶ δια 

τοῦτο εἶπεν αὐτὸς, τῶν ὀδυνέων καὶ ἓν πλευρῆσι καὶ ἐν 

στήθεσι καὶ ἓν τοῖσιν ἄλλοισι εἰ μέγα διαφέρουσι καταµα-- 
Θητέον. συντείνευ μὲν γὰρ τοῦτο μὴ µόνον εἰς διάγνωσιν 

. εΕ] .] 3 .) ’ - 

τοῦ πεπονδότος τόπου, αλλὰ καὶ εἰς τὴν πρόγνωσιν τῶν 
λ ’ ε -” 

γἐνησομένων περὶ τὸν κάµνοντα καὶ εἰς της θεραπείας 

εὕρεσιγ. 

ιβ’. 

“Ύδωρ τὸ ταχέως Θερμαινόμενον καὶ ταχέως ψυχόμενον 
αξὶ κουφότερογ. 

ς ” - { , ῳ , ο 
| τοῦ Όδατος κπουφοτης κρίνεται τῷ ταχέως Όερμαί- 

” , ΄ Ἆ ων ΄ 

φεσθαυ μαὶ τῷ ταχέως ψυχεσθαι, τὸ ὃ ἄριστον συστασεε, 

εοπ παπι απὶ Ἱπίογπι[οηίεπι ρα. ΑΠ αΠεταπὶ ΠΡὶ 

ΓΠιοπιᾶσµ απ οΟΠΙΡΥΙΠΙΙ ΠΟΠΠΗΠΗΙ {απι(παπι αἳἨ ΕΧΙΕΥΠΟ 41ο- 

ἆαπι [αρεγροΠβίο Ῥοπάετα, ΙΠίετάαπι εἴίαπι ἵπ ἀεχίτο Ὦγ- 

Ῥοεμοπάτίο ἆππι νεμεπιεηί]ος εαν τε[ρ]γαίο, ῬΡοπάεσίς 

{επ[ας εοπο]ἰαίαχ, Ρτορίετοα 1ρ[ε ργοπαπο]αί: οπῖ 4ο]ογεθ 

1 Ἰαίεγιρις οἳ Ῥεοίογο αἱ]δᾳαε 1Ἰπ ]οοῖ ἀεοππιραπί, απ 

ΠῃΩςΠΟΡετε Ππίετ {[ε ἀπΠεταπί ἀῑ[οεπάωπι εΠ. Τά επίπι 

ηοἩ [ο]απι αἆ Ἰ]οοί αΠεοίῖ ἀϊσποίοπεπι, γεταπα δἴῖαπι ἁἆ 

εΟΤΗΠ1 Ύπαε οἶτοα Ιαβογαπίεπι ασεπᾶἆα [απέ Ργαεποίίοπεπι, 

εἰῖαπι αἆ οὐτα[1οΠ15 ΙΠπΥεΠίΙοπεΠι «οπ/{ετῖ. 

ΣΦΤ, 

«ἄφια φιαε οἴο εαἶε[οῖε εἰ εἶιο /τίρε[εῖε γεγμεῖµο ᾖἰε- 

υἱογ ε[ὲ. 

Ααιιας Ἱενιίας φποᾷ οἶίο οα]ε[οαῖ εἰ οἰίο {Π]σε[εαξ ϱο- 

Ρπο[οιξαχ. Αἲ αθπα ορίίπια οοπΠΠεηπίία, σα[α, οὖοτο ’εε 
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γεύσει, ὀσμῇ καὶ χροιᾷ. καὶ τῇ μὲν γεύσει καὶ τῇ ὀσμῆ, 
“. 3 [ή 

ἵνα μηδεμίαν ἀλλύκοτον ὑπεμφαίνη ποιότητα, ὡς μήτε γλυ- 
ἍΝ ς / ΄ » ς Ν ζ 9 κι. Ἂ Δ Ἂ ” 

κὺ ὑπάρχειν μήΘ αλικον µῆτ ὀξῶδες  ὃριμυ 3 δυσώῶδες 
ἊἎ ” ων) 2, ω / 3 .) 3 υ 

4) σηπεδονώδες 3) ἄλλην τινα ποιύτητα Σχξιν, αλλ αποῖον 

παντελὼς καὶ χωρὶς πάσης ἐπικτήτου ποιότητος καὶ χωρὶς 

πάσης ἐπιμιξίας γευστικῆς τε καὶ ὀσφαντεκῆς. ἐχέτω δὲ µη-- 

δὲν ἐλιῶδες, αλλ ἔστω διαυγὲς καὶ καθαρὸν παὶ τῶν ἓν 
9. 8 , ’ 2 ῃ 5, ἃ 9 

αὐτῷ ἐμφερομένων ψηγμάτων απηλλαγμένον. ἔσταυ μὲν τὸ 
- ς ο 5 ΄ 

τοιοῦτον Λλεπτομερὲς καὶ ῥᾳδίως πέψεται καὶ ἀναδοθήσεταυ 

καὶ τὰ ὑποχόνδρια ταχέως διεξέρχεται καὶ τῇ Θερμότητο 

καὶ τῇ Ψυχρότητε ἔσται εὐαλλοίωτον καὶ τὰς ἐναντίας ποι- 
”.- ᾿ -”- ” 

ότητας ῥᾳδίως δέξεταυ καὶ τὸ τοιοῦτον ἔσται ψιυχρὸν καὶ 
ὑγρὸν καὶ ὕδωρ κυρίως καλέσεται. «φυλαττέσθαι δὲ δεῖ τὸ 
λιμναῖον καὶ Θολερὸν καὶ δυσώδες καὶ ἁλικὸν καὶ ὡς ἁπλῶς 

εἰπεῖν ὅσον τινὰ ποιύτητα κατὰ τὴν γεῦσιν ἐνδείκνυταυ. χρὴ 

γὰρ αποιότατον φαἰνεσθαι τὸ κάλλιστον ὕδωρ, εἴη ὃ' ἂν τὸ 
τοιοῦτον ἡδιστον τῷ πίνοντι. ἐπιμελῶς δὲ βασανιστεον τοῦτο, 

«οἶογο Ρρτοδαίιέ, Όσα απἰάεπι οἱ οἄοτο, ἀῑα πὲ ππ]]απα 
α[πεπαπι Ῥτας {6 {οταί αια]ϊαίεπι, πα πεφιο Πί ἀπ]οῖς, 

πεφπε {[α][α, Ἠεαπα αοῖάα, Ἠεαιε αοτῖς ααί Τοείϊζάα απ 

Ρυϊτιάα αιἲί αἶϊαπι απαπάαπη απαλἰαίεπα [ογιαίαν, [εά οιηπ]8 

οπιπῖπο αμα]ία[] «χρεις οἱ οἴῖτα ΟΠΙΠΘΙΙ ΟΠΙΠΙΠΟ Ύππα]1{α-- 

ἴεπι εἰ οἰἴγα ΟΠΊΠΕΠΙ αἀπιϊκίίοπεπι, σααπαι νε] οἀοταίάπι 

{εγιεπίεπι. ΊΝΙΠΙΙ απίεπι 1πιο[απι Παρεαι, {[εά Πἲ Ππιρῖάα, 

Ῥαγα εἰ 19 απας 1π εαπι Ππ]οϊαπίαν ταιπεηῖῖ Ίρετα. Ετις 

οοσίε Ἠα]αςιηος{ αηπα [επυῖαπη Ῥραγαπι εἰ {αοἴ]ο οοφιείας 

εἰ ἀπτιραείαν εἴ οε]ετίον Ιγρουμοπάτία Ῥοχναεί Ίππα 

οα1ογε {ππα ΓΓίσογε πιμίαβΙ]15 εἰ οοηίτατῖαδ πα]ίαίες ΡΤΟΠΙ-- 

Ῥία αεοθρίατα, αἴηπο ἰα]ί αηπα οτί Γρῖᾶα εἵ Ἰυπι]άα οἱ 

4ημα Ῥτορτίε γοσδΡΙίαν. (Όανετο απίεπα οροτίοεί Ῥα]α[ίτεπι, 

Αατρίάαπα, ρτανεο]εηίεπι, {[α][απι εἰ, τί [αππις]πα ἀΐσαπι, 

4παεοπησ(αε α]απι απα]ίαίεπι σα[αῖ τερταε[εηίαϊ. Όροτίεί 

επῖπι ορίΐπιαπι αᾳπαπι αιιαΠία[1 ΟΠΙΠ16 ΟΠΙΠΙΠΟ οχρετίεπα 

ο[[ε, ἘΕιοτίί απίθιη {α]ῖς Ῥϊρεπιίϊ Ἱπουπᾶα, Ἠπεο Παάίοί[α 

εχρ]ογαπάα εΠ, ᾳαοᾶ αηα οπιπῖδιις Ἱοπηπῖριας σπα [απῖς 

σΑἹΕΝῦς ΤΟΜ. ΧΙΙ. (ή 



10 ΤΠΙΠΟΙΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ {ΠΠΗΙΩΝ Ἡ 
.. 

Ε. Οἶναττ. 1Χ. [Γ 192. 433.] ς : 

«“ Δ / «/ 3 ] . Π Π 

οτι παι κοινοτατον απασιν ανῦρωποις ἑέστιν υγιαινουσι τὲ 

καὶ νοσοῦσι καὶ ἀναγκαιότατον εἰς τὴν ζωήν. Φαίνεται 

µέντου “Ιπποκράτης ἐν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων νοσημάτων 

οὕτως περὶ ὕδατος διαλέγεσθαι, ὡς οὔτε τμητικὸν ἔχειν τὸ 
ὕδωρ, ὥσπερ καὶ ὄξος, οὔτε Θερμὸν, ὥσπερ τὸ μέλι, ἓν ταῖς 

ὀξείαις νόσοιο. διὸ βραδύπορον καὶ δύσπεπτον καὶ δυσυ- 

ποβίβαστον, κῴν ἄλλως ἄριστόν τε καὶ ἄμεμπτον Π. εἰ 
γὰρ κατὼ τὴν γαστέρα µένῃ πολλῷ χρόνῳ, κλύδωνας αὐτῇ 

εἴωθεν ἐργάζεσθαυ' ὅταν δὲ ἐκείνη χολώδης ᾖν συνδιαφθείρε- 

ται [135] καὶ αὐτὸ, κπειδὰν ὑπέλθου µὸλίς ἐκ τῆς κοιλίας 

εἰς τὴν νῆστιν, οὐκ ἀναδίδοται ῥᾳδίως, οὔτ εἰς ἧπαρ οὗτὲ 

πολὺ μᾶλλον εἰς νεφροὺς καὶ θώρακα καὶ πνεύμονα κωὶ διὰ 
ταῦτα οὔτε οὖρα κινεῖν πέφυπεν, οὔτε πτύελον ανάγειν, αλλ 

οὐδὲ τὰς δὲ ὕλου τοῦ σώματος ἐργάξεταυ διαπνοὰς, ἀλλ 
οὐδὲ οἷόν τέ ἐστι τῇ ζωτικῇ δυνάμει ῥώμην παρέχειν. διὸ 

“Γπποκράτης ἐπὶ τῶν νοσούντων αποχωρῶν αὐτοῦ πρός τὰ 

μελίκρατον καὶ ὀξύμελι καὶ οἴνον αφικνεῖταυ. ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ 
ο) ω 5, ; ’ , Ν . 

τῶν ἐπιδημιῶν, ἕνδα γραφει, ὕδωρ αφεψηθὲν καὶ τα λοιπά, 

(απι αοστῖς οοπιππππΙ{Ππια Π{ οἱ αἆ νἰίαπι πιακίπιο πεσεί[]α- 

γα. Ἠϊπο Ηιρρουγαίεθ 1π ΟοΡεγοε ἆα νιοία5 ταίῖοπε 1π 

ππογβῖς αοι{ῖδ. Πο ἆε αφαα ἀΤεγετε εοπ[ρΙοϊαχ, πἳ αηαα 

Ώθφιιθ ἀποίάοπά{ {αοι]ίαίεπι σοπ[εηααίς,  αποιπαἁπποά ια 

αοείιπΏ, Ἠειια οα]ἰάαπα αί ππεὶ 1π αοπ{1δ πιογρῖς, Ῥτο- 

Ρίεγεα «πο ἴατάο ρεγπιεεί εἰ ἀῑ[ποϊ]Ις Π{ῖ οοσ(ιοπῖς εἰ αε- 

στο [αράιισαίας, εἰαπι[ αἶίας ορίίπια οἱ Ἱπποχία {4. «8ἱ 

παπη(πο ἀῑα 1π νεπίγο πποχείας, 1ρᾳ Πιαοϊμαίϊομες ε[Ποσγε 

οοπ/ααεν1{, απῖ απ Ῥ]]οβας Αἲ, ἀρία εἴῖαπι οοΓΕΗΠΠΗΡΤΕΙΣ. 

ο Έε ροβαααπα ο νοηἰτίοι]ο πι Ἠίαπι νὶκ ἀε[οειάαπ]έ, ΠΟΠ 

{αοιίο ἀπ ρα Ιασ, Ἠε(ο αἆ ]εομή, Ἠεαιο πιμ]ίο πιαρῖς αἆ 

ΥΕΠΕΒ εἰ {ογασσπι οἳ ῥΙ]πιοµαιπ, Ργορίεγεαφαε πει τισῖ- 

ηας οἶογο [ο]εί, Ίεαια [ριίμπι εάπσεγθ; 1Π1ο πεφπε τπῖ- 

νεγῇ οοχροχίς Ρεγ[ρίγαίίοπεςφ αΠβ]ο]. Ῥπορίοχοα Ηϊρροστα- 

ἴες αεστο[ῖς Τρία ρτομ]βιία, ππε]]]ογαίαπα, οκ γπιεὶ εί νίπαπα 

οοποεάΙί. Τηπ [εχίο εριάεππῖοταπα ταδῖ [ορ αᾳἀα οοσῖα 

εἰ αᾳ11αε [εφ υίας οαείοτᾶ, ἩΠοΠ ρτουί οτα[ῖο μοβα]α, 

{ 



Κάῑ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΤΊΟ ΤΠΟΜΝΗΜά Τ. 339 
Εά. Οπανί. ΤΝ, [132.] 
οὐκ εἴρηκε κατὰ τὴν ῥῆσιν ἐπὶ τίνων παθών ἢ τίνος 

ἕνεκα χρείας ἀφεψεῖν προσήκει τὸ ὕδωρ, εἴτ οὖν ἅπαν εἴτε 
µόνον τὸ μοχθηρόὀν. ἡμεῖς δὲ σαφώς πάντα διωρίσαµεν 
καὶ ἐλέξαμεν ὅτι µόγις ἄμεμπτον εὐρήσεται ὕδωρ. καλώ δὲ 
ἄμεμπτον τὸ μήτε ἰλύος ἔχον τι μήτε δυσώδεο, ἀποιότατον 

"δὲ γευοµένοι. τοῦτο δὲ λέγω, ὅτι ἔνια ἀτόπους ἐπιμε- 
μιγμένας ἔχευ ποιότητας ἁλών ἢ νίτρου ἢ Φείου 3} ἀσφάλτου 
καὶ στυπτηρίας καὶ ἑτέρων πολλῶν τῶν τοιούτων. γίνεται 
δὲ καὶ κακὸν ὕδωρ δι ἐπιμιξίαν αέρος μοχθηροῦ. εἰσὶ. δὲ 

καὶ ἄλλαι κακίαι αὐτοῦ, αἵπερ ΦΔιαγινώσκονται διὰ τῶν ἔψο- 
µένων ἐν αὐτῷ. Ίτάχιστα μὲν γὰρ τὰ σιτία ἐν τοῖς ἀρί- 

στοις ὕδασι, βραδύτατα δὲ ἓν τοῖς µοχθηροῖς ἕψεται, καὶ 

καλεῖταυ δὲ τὰ οὕτω μοχθηρὼ ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἀἄτέραμνα. 
ἀσφαλέστατον δὲ Μεκρίσθαι τῇ πείρᾳ τὸ ὕδωρ. εἰ δὲ καὶ 

διὰ γνωρισμάτων τις ἐθέλοι προγινὠσχειν αὐτοῦ τὴν δύνα- 
µιν, ἔχει ταῦτα πάντα παρ ἡμῖν παραδιδόµενα ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν ὑγιεινῶν ἀκριβῶς. ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ περὶ ὑδά- 

επιπεϊῖανΙξ απῦας 1π πιοχρῖς απί ου]α υαΗΠίαιῖς σταιία 

αθπαπι γε] οπἹπεπ νε] Ργαναπι ἀμπίαταξ «ο/Ιετο ορογίεαί, 

Ίο απῖεπι οπωηπ]α Ῥετ[ρίοαε ἀεβηϊνίπιας ἀΙσχΙπιαδᾳπε υὶκ 

8ᾳπο0πι Ἰπηοχίαπι οοπιρογ]τὶ Ρο[ε. Ἰπποχίαπα απίειη Υοςο 

Ύµαε Πε(ιε ]μ αιίε(παπα οοπ!]πεαί, πει ρταγεο]εαί, 

πη]]απι ἀεπίηιε σ[ιαηΗρας απα]ίαίεπι τεργαε[επἰεί,. Ἠοε 

απίεπα επαποῖο αιιοᾷ ΠοΠΠΊ]]αε Ιποοπιπιοάᾶς αἀπι]χίας Γοτ- 

ὑαπίατ ομα]ίαίες [αἱ νεὶ απ να] Γιρµατῖς νεἰ Ὀανηῖ-- 

η] εἰ αἰαπιῖπίς ααταπιαπε ΠἨα]ιδιποῦί ππα]ἰᾶγαπα ΤΕΤΙΙΤΩ, 

ΕΙΙ ᾳποθαε γ{]ο[α α4πα Ῥτορίες Ῥτανί αξγῖς αἀπα]κίίοπεια, 

Ῥωπί γετο εἴ α]ἷα αμα νυ]ῖα, Ύ1αε τες 1π 1ρ[α ἄεοο- 

οἴῖς ἀῑσπο[οαπίωγ, απ οριπιϊ Παμϊάεπι αφαῖς οἴμ[μπε, 

1π Ῥτανί γετο ἰατάί[πιε οἰρὶ οοπεοφπαπίας, αἴιπε Ἠας 

4ηπας Ἱία νἱιΠοίαο αΏ απί]ηαίς ογιάαο εί Ιπεοοίᾶθ νοςα- 

Ίατ.  Ῥοιτο τα (Ππανανα εΒι ααοιιαπι εχρετ]εηα Ἰ]πάϊσα[[ε, 

Φἱ οιῖ5 νετο εἰ σεγἰῖς βραϊς γελί {ρβας ΥΙΓεβ Ῥγασποίσεγε, 

Ίιαεο Ἰαβεί α πορῖς οπιπία Ίπ Ῥτίπιο ἆθ  [απ]αίο ἴπειάα 

αοσπγαίς ἱταδ]ία. Θεά ο 1π Ἰϊργο ἆε αέτε, Ἰοοῖ εί αηαῖ5 

συ 



340 ΤΠΠΟΚΝΡάΤΟΤΣ Ί ΠΙΩΙΠΗΤΟΝ 8. 

Κά. Οµιασί, ΙΧ. [122. ] μπι )ὰν 

των, χωρῶν καὶ τύπων Ὁφ Γπποαράτους πάντα σχεδον 

γέγραπταυ καὶ ἡμεῖς ἡρμηνεύσαμεν. 

, 

ιΥ. 
[ή ” . ” « 

Τὠ βρώματα καὶ τὰ πόµατα πείρης δεῖ, εἰ ἐπὶ τὸ ἴσον 

μένει. 

” ’ 9 ’ α) “κ ἃ ” ’ 3 

Αδηλόν ἐστι, πύτερον τὸ ἐπὶ. τὸ ἴσον µένειν ἄκου- 
” ! - , / 

στέον ἐστὶ περὶ τοῦ χρὀνου, ἓν ᾧ τροφαὶ κατεργάξονται, 
-” -” . ” [ή 5 

ἢ περὶ τῶν. ἓν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων, καθ ὃν λόγον εἶπεν 

αὐτὸς ἐσχυρὰ καὶ ἀσθενῆ διαιτήκατα εἶναι, τουτέστι βρα- 
» Ἂ Ν ο πδχῤμιφῳ, ' 5 . 

χεῖαν τροφὴν ἢ µακρὰν διδόναι τοῖς σώμασι καὶ τὰ ἆσθε- 
3 ”, “” ”, 

γέστερα σιτία ὀλιγοχρονίαν βιοτὴν ἔχειν, ὥσπερ ἔχουσι τὰ 

λάχανά τὲ καὶ τῶν ακροδρύων τὰ πλεῖστα. καὶ αλλαχοῦ, 
3 Δ ῃ ῃ , ο 1 [ «/ 

Αρώματα τα μὲν ταχέως κρατέεσθαι, τα δὲ ῥραδέως, ὅτι 

τὰ ἐσθιόμενα διαφέρουσιν αἀλλήλοις τῷ τὰ μὲν ταχέως, τὰ 
[ ’ ς ἃ ” 

δὲ βραδέως µεταβάλλεσθαι καὶ πξετεσθαυ ὑπὸ τοῦ σώματος 

Ρίορο οπιηῖ]α Γ[οπ]ρία {απῖ, «πας εἴἶαπι Ὠησς πιετρτείαϊϊ 

Γαπιας. 

ΧΙ, 
Οδί εἰ ροεις πιπα αἆ αεφμαἰῖιαίεπι ππαπεαπέ, επυρετιεπἰία 

ορις ᾖαδεμί. 
Φ 

ΑΡάῑἴαπι εβ πίταπι αἆ αεηπαλίαῖεπι πιαπετα ἀπίε]]]-- 

φεπάππι Πῖ ἆε ἴεπιροτο 41ο α]πιεπία οοπΠοϊαπίατ, απ ἆε 

απιοηίογαπι {αοπ]ίαίρας, «οἱ ταοπα 1ρίε Ρτοπηποῖαί 

{οτίε αο ἀεδί]ο ν]ίαο τα[οπες, Ἠοο ο[ Ώτενε αιἲ ἁῑα-- 

πχΏ πα οοιρογίρας απιοπίαπα οχ]ήρογα εἰ ἀεβί]ίογος οἶρον 

ΡαµοῦΙή Ὀγενί παἰγΙπιοπίαπι οοπίῖποτος οπ)αδπιοςί [απ 

οἶεγα εἰ Ῥ]ατίπαϊ ατρογαπα Γαοίας. Εί αΠδὶ: οἱβΡογαπῃ αἰίος 

οε]ετίίετ, αἱϊοθ. {ατὰο ἀοπιατί, αποᾷ αιάε οοπιπιεάαπ{ίας, 

αμίεχ [ο ἀϊπεγαπε, αᾳποά Ίιαςο απὶάθπα οἵίο, 1]]α ἱπγάς 1 

ΕΟΣΡΟΥΘ οοπΙΠΙΠΙΘΠΕΗΣ, οοηΠαΠίχ, αρροπαπίαχ 1ρβφια α[-- 
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Ἐά. Οµατ. ἸΧ. [100. 194.1 | ή... 
καὶ. προστἰθεάθαι Ἀαὶ  ἐξομοιοῦόθαι αὐτῷ.  ἡμεῖς δὲ ἐν 

τοιοὶ περὶ τῶν ἔν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων τίνα μέν ἐστι τῶν 

Φατὼ µέρος ἐδεσματων ταχέως πειτόµμεγα καὶ αἱματούμένα 
Φιαὶ τρέφοντα, τίνα δὲ βραδέως, διήλθοµεν, καὶ οὐ χ0ὴ νῦν 

ῥηκύνειν τὸν λόγον. . πύτερον δὲ βρώματα καὶ τὸ πόὀματα 
ἐπὶ. τὸ ἴσον μένει ἀμφισβητήσειεν ἄν τιο.. ἆλλ {1594-] 
ὅμως φησὶν αὐτὸς ῥᾷον πληροῦσδαι σιοτοῦ σίτου. . Στ 
7ραφε δὲ καὶ ἐν τῷ περὶ τροφῆς οὕτως, ὀκόσου ταχίστης 

προσθέσεως δέυνται, ὑγρὸν ἴημα εἰς ἀνάληψιν δυνάμεως 

ἄριστον. ὕκου δὲ ἔτι ταχυτέρας δεῖ ὀσφρήσεως ἢ χρεία τὰ 

καὶ τῶν τροφών πεῖρα μᾶλλον ὠφελεῖ κατὰ τὴν τῶν καθ’ 

ἕκαστα τῆς φύσεως διάθεσιν καὶ τῆς τροφῇς ἰδιότητας. 

κάὶ γάρ τινα τοῖς καθ. ἕκαστα διδόναυ καὶ μὴ τὸν καθόλου 

κανύνα φυλάττὲν χρη» διότι ἄλλα μᾶλλον τῶν ἄλλων τοῖσ- 

ὃε τα) τοῖσὃξ ἀρέσκει καὶ Χχρησιμεύουσιν, ὧν λόγον οὐχ 

οἷόν τὲ ἐστιν ἢ μὴ μαπρα πείρᾳ τὲ καὶ {φησεῦ ο. 

φὠσκεσθαι. ταύτας δὲ τὰς καθ ἑκάστην τροφὴν αρετὰᾶς 

π]επίτν. Ἀορ απίσπι ἐγίρις ἵπ Πργῖς ἆε αΠηπεΠίοΓΠΙΗ [8-- 

ου]ίαρης απασάαπα εζπ]α «[ἴα Ῥρεομ]ατία, 4παο οε]εγ]ίες 

ααϊάθπα οοηπηίαχ, [αΠσαίπεια ογοσηί ἃο παπί υαό- 

πια ντο ἴαγᾷς, τεσεπ/{ιήπηαδ.  Όματο Ίππο ρτο]κίοτεπι 4ε 

6 ογαϊϊοηοπι Ίαμεγο ποι ορι5 ο[, [απ Υετο οἱΡΙ εἰ 

Ροία5 Ρεγασᾳπε πιαποαπί ποπηα]]ας ἀαρίίανενη,  Ὑεταπι 

ἴαππεπ 1ρίε ἀεεεγπ]ί {αοἶ]μς ε[ο Ῥοῖα αἴιαπι οἶμο τορ]ετ]. 

Τάρτο οποιο ἆς αἱπεπίο [ο Γοπδῖί: απϊοππφαο οε]ογτί-- 

πα αρροΠίῖοπε Ἱπάϊσοπί, Ἠῖς Ἱπαπαϊἆ σπα χοπισάἵππι α υΙτῖπα 

ηβαιγαϊἴοπεπαι ορίΙπὰ. ε[, Όμιπι γετο εἰαπιπαπι οε]θ- 

χ]οτὶ ορι5 ε[ οἀσταία, απ αλπιεπίογαπα απ α[ας παπι 

εχρετ]εηία πηαρὶς αακ]Παπ[πγ Ῥτο Ρεου]ίανΙ βΗσα]ογπι Πᾶ- 

ἴπχαε ἀἆΠροβίοπο εἰ απεηίῖ Ῥγορτιείαίθ. Ἐίεπῖπι ἨΠΟΙΙ-- 

πα]]α αιωΡιικάαπῃ οοποεάετε, πεφιιε ηῖνογ[α]επι ᾖαπο ἴπ Τε 

[εααῖ τερι]ατα οροτίεῖί, αποὰά αἰία αἰῖδ πιαρὶ 5 41 8πα 

11156 Ρρ]αςεαῖ εἴ οΙ/{οΓΑΠΕ, 41οΥ ΠΠ τα]ο ποπηϊ[ι 1οηβ8 

εκρεγ]επίῖα εἴ πα ἁἰσπο[οί Ἠοπ Ρροίε[. Ἡαφοο ΥεΓο Ρε- 

οπ]αχες ειι]άδπε 1ΠποπΙΗ νἰγιαίες οοπ[άεγαπάας ε[Τε 1ρ[5 
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Εά. Οµαµί, ΤΧ.. [130.1 
σχοπεῖσθαυ δεῖν ἔοικε λέγειν αὐτὸς ἐν τῷ περὶ τροφῆς, 
ὅτε γράφει, ὑγρὴ τροφὴ εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ξηρή. ξηρὴ 

τροφὴ εὐμετάβλητος μᾶλλον ἢ ὑγρή. ταῦτα τοίνυν μὴ µό- 

γον ἐς τὴν μεταβολὴν, αλλὰ καὶ εἰς τὰς ποιὀτητάς τε καὶ 

δυνώµεις τῶν τροφών ἀναφέρειν δυνατὀν. ἐν δὲ νόσοις τῆς 
τε γαστρὸς καὶ τοῦ ἥπατος µετρίαν εἶναι χρὴ τὴν τῶν τρο- 
φὦν ποσύτητα καὶ ὠρισμένην, ἵνα οὐδέτερον μὴ βαρύ- 
νοιτο. 

εδ’. 
5 ’ “” ε ς , 3 νά .) μό 30, 

ητέον. ὅτε αἵματος ῥυέντος ἐκχλοιούνταυ καὶ ὅσα αλλα 

ποιαῦτα, ὕτυ πρὸς τὸ ἡγραίνειν καὶ ξηραΐνειν καὶ Όερ- 
μαἰνειν καὶ ψύχειν πολλὰ ὤν τις τοιαῦτα εὗρου. 

3 ” αν ς/ ” ο 3 / Ν 
Γκ τῆς ἀμέτρου ῥύσεως του αἵματος ἐκχλοιξται τὸ 

σῶμα, τουτέστι τὸ χρώμα µαραίνεταυ καὶ ἔκ τοῦ ὠχροῦ 
-- ος υ ” 

χλοῶδες 1 χλωρὸν γίνεται, καὶ εἰκότως' τὸ γὰρ χρώμα τῶν 

Ργοβίοτὶ ν]άείαν Ἡρτο ἆε αἰπιεπίο Ἠῖ Γοπρίϊς: Παπιῖάππα 

αΠππεπίαπα «παπι Ποοαπι {αοἶ]αςδ πιπίαίασ; Ποοππι αἰΙππει-- 

ἴαπι ο μ.πι Παπαιἆ σπα Ῥτοπιρ[ϊας πωπίαίατ. Ἠαεο Ιἴαπε πο 

{οἶαπι αἆ πιπίαοπεπα, ΥογΙπα εἴῖαπι αἆ αἰπιοπίοταπα Επι 

απαίαίεσα ἵαπα ᾽ρου]ίαίες το[ογτα Ρο[μπιας.  Ἰπ πιοτρῖ5 

αὐίεπι μπι νεπἰτϊς ἴωπι Ίεοοτῖδ πιεάΙοστεπι οἵ οἴγοιπ[ογ]-- 

Ρίαπι οροτίεἰ ο[ζο αἰπιοπίογΗπα απαπΗἰαίεπα, πἳ πειίγαπι 

δτανείαγ. 3 

ΧΙΥ. 

Πἱεειιάωπι φιο: ε[[ιιοιέε /[απρυΐπε εν ρα[λίᾶο νίγε[οαπὲ ει 

Φμαεεμηφιιε Ἰ]πιοςί εαείετα. ὉΌποά αἆ Ππεοιαπάμτη, 

βεεαπά πα, εαἰεΓασιεπάμπα εἰ γε[γιρεγαπάμπα ταἰία πιµ[ία 

αμιάαπι ἱπωεπεγίπε. 

Ἐκ Ἱπιπιοάεταῖο [απριϊηῖς ρτοΠανίο οοτρις εκ ρα]]]άο 

νῖτε[οΙΕ, Ίοο ε[ὶ οοἶογα πιατος[οῖί εἱ εκ ρα]άο νινῖάε αι 



ἁναΓ Τά ΙΠΝΟΣ ΕΙ5 απο τηΟομνΗμΙα 1. 343 

Γὰ, Όμασε. ΙΧ. [1241 πας 
χυμῶν ἐστὶ τῶν Εεκρακσάναών δηλονότι. οὕτω τὰς γλὠτ- 

, ε ’ 

τας χλωρᾶς εἴρηκεν αὐτὸς, αἷς ἐπὶ τὸ χολωδέστερον ἡᾗ χρύα 
, -” - .- 3 Λ 

µεταθάλλει, τῷ ὠχρᾶς δηλονότι χολῆς καὶ µελαίνας, ἀπὸ 
Π -- 3 .) η » ν ε; Δ 3 8 - , µὲλαίνης χολῆς' ἐρυθρὰς δὲ ἀπὸ αἵματος καὶ ἀπὺ τοῦ φλέ- 

Ίματος αἳ λευκαὶ γίνονται. πολλοῦ γοῦν αἵματος ῥυέντος 

τὸ τοῦ σώματος ἀκμαῖον χρώμα απανθεῖι καὶ χλοιοῦνται, 
ς Δ ἀ ; «“ / .] πα 

ὠσεὶ καὶ χλωραίνεται, ὅπερ χλωραξεσθαι 2) λαχαγίξεσθαυ 
’ ο υ κ - ” Δ 

λέγεται. εἰώθασι μὲν 7ὰρ οἳ Ἕλληνες ἐπὶ τῶν φυτῶν τὸ 
υ [ 3 - - - ’ ; ε 

χλωρὸν λέγειν ἀπὸ τῆς χλοῆς καὶ τοῦ ταύτης χρώματος ὡς 
”, ΄ ΄ 

τὼ πολλά. ἔστε ὃ ὕτι καὶ τοὺς ὠχοοὺς προσαγορεύουσε 
Ζλωρούς. τὸ }οῦν σώμα χλοιοῦσθαι λέγεται, ὅταν τὸ ἄν- 
Φηρὸν αφανίζηται καὶ ἀπολειφθὲν τοῦ αἵματος πελιδνὸν καὶ 

ὡς νγεκρῶδες φαίνηται, καθὸ γέγραπταιυ ἓν τῷ προθῥητικῷ» 
τὸ τἐταγμένοισι χρόνοισυ αἱμοθῥαγέοντα διψώδεα δύσκολα, 

ἐκχλοιούμενα, μὴ αἱμορθῥαγήσαντα, ἐπιληπτικὸ τελευτᾷ. καὶ 
ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιών" οἷσιν αἶμα ῥεῖ πολὺ ἐκ ῥινών, 
-- » 3, 5 ας ες 

οἷσυ μὲν ἄχροιαι ἄκριτοι, τούτοισι ὀλίγα «ρήγουσιν. συν- 

. 

νιγ]άε ρα]]οις τεζᾷιίαν, ας πΠεγ]!ο: οοἷου οπ]πα ε[ Ἠππιο- 

ταπα ρταεοπηϊπαπίΙαπα εΠεοίας. ῥΘίς' Πησιιας ν]τίάος ᾖΠοτί 

αρίε ρτοίαέ, απαταπι 1Π νΙτίάϊας οοἷοτ ἱγαπῇί, εκ ρα]]ϊάα 

ηΙπαΙτήπι Ε]ο, ταρχγας ααίεπι εκ {αησιίπε, αἶρας ἀεπίπο 

εκ Ῥιμ]ία,  Γορίο[ο Ιααε εΠ]αεπίο {[αησυῖπε γοσεῖτι5 

εογρογῖ5 οοἶος Πογο οχι]ίας, νΊτογε ΙπΠοΙίαν εἴ οκ νιγ]άϊ 

Ρα]εί, «αποᾷ ρά]]ογε ἀείογπιε είΤε εἰ Ίεχραςεο οοἶοτε ἆ6-- 

{οχπιατΙ ἀποιί1χ.  ΌὉοπ[πενεταπί επῖπη Ογαεοὶ ΓΠΗγρίρας ν]-, 

ΓΟΥΕπΙ αΌ Ίειρα οἱ Ἠμ]ας οο]οτε ΡΙεγΊπ(αο ἆεποπήπατε, [εά 

αοο]ά1έ Ππίοετάπα ρα]]άος υ]τίάες αρρε]ία. Όοχρις Ιδέας 

νιάε Πενί ἀῑοιίατ, 4πππι Ποτιάιδ 1λ]1ας οοἱογ ἀερεγάίαγ 

εἰ [απσιῖπε ἀε[ταπάαίαπα, Ἰνιάππι εἳ οαυαῇ οπάαγετο[απι 

αρρατεῖ, απεμιαἁπποάιιπα 1π Ρτοτγμεί]οο [οπρίαπα ε: Όμαε 

/Γαιῖς τεππροτίδι5 [απρμϊπὶς εγμρεϊοπίθις α[μείμπεων ει [ῖ- 

θωπάι, ἀῑ[[ιεῖίες εἰ υἱγάἰοαἰ [ιωιὲ, Ιιαεπογγ]ιαρία οε[]α1ε, 

εριεριῖοι Πέηε. π [εχίο ερἰἀεπιίογαπι: «(μίδης εορἰο[ι” 

ε πατιόι5 ρτο[ιωῖι [απσμίς, οφμίδις ει ἀεεοίογαίίοπες εἶέγα 

Πμάιείμπαι ΟΓΙΜΠΙΗΥ Τσ μαμεα αμωίατίὶ φμειμπὲ. . ΑΕ Ἠπεο 



9 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΦΙΜΙΩΝ Ἡ 
ΓΕ, Οµασε, ΤΚ. [111. 145. 
Ἴθης ὃδ ἐστὶν ἡ λέξις τῷ παλαιῴ' καὶ γὰρ ἐν ταῖς Κωακαῖς 

γράφει τάδε, τὰ ἰκτερώδεα οὐ πάνυ τῷ ἐπαισθαγύμενα, οἷσυ 
λύγγες κοιλίαι Κπαταθῥήγνυνταυ, [1356] ἴσως δὲ καὶ ἐπίστα-- 

σις, οὗτοι ἐκχλοιοῦνται. καὶ πάλιν ἰκτερώδεες ἄρα ἐπιστάν-- 

των οὗτοι ἐκχλοιοῦνταυ. καὶ ἐπὶ τῷ τέλει ἢν ὁύσπνοοι έωσυ 
πρὸς τὸ ἐκχλοιοῖσθαι, εὔπνοον, ἄσιτόν τὲ, κοιλίης ἐπεισελ-- 

Φούσης, ἐν αἷς ῥήσεσι πανταχοῦ ἐκχλοιοῦσθαι χλωραίνε- 

σθαι σημαίνει. προσέθηκε δὲ καὶ ὅτι πολλὰ τοιαῦτα βρώ-- 
µατα 1 πὀματά τις εὗροι, ὡς συνεργοῦντα πρὸς τὸ θερµαί- 

νγειν καὶ ψύχειν καὶ Σηραίνειν καὶ ὑγοαίνειν. τὸ γὰρ πρὸς 
οὐκ εἶπεν ὡς ἐναντιούμενος, ἀλλὼ ὡς συνεργοῦντα πρὸς ταῦτα, 

καθάπερ λέγει, πρὸς τὰς αρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς ἐπισκέ- 

πτεσθαι, οὐκ ἐν µύόναις ταῖς ἀρχαῖς τοῦτο σκοπεῖν, ἀλλ ἐν 
ὅλοις τοῖς νοσήµιασιν. ΄ 

Γεπϊ οοπ[αοία ε[ ἀῑο[ίοι Είοπίπι Ἱπ Οοαοῖ Ίαοο [ου] Ε: 

ἰεεεγίοὶ πο ἴία επφμίιο [ει ρταεαεί, αιῖδις [ιςδιίειες 

οδο μπε, Πες αἰυὶ ετιππριμὲ, [εὰ εἰ [οτία[]τς [μρρτϊπιι- 

ἔμτ, Πὶ υἴγογε ὑιιεϊμπίμ. εἴ Ῥτορο Ἀποπ: {[ αἰ[[ιοιῖεετ 

/ρίγαγεπες  αἆ Ἰοο τβῖ αἱ οπι νίτοιτο ρα[ιε[οῖξ, Ῥεπθ 

Γρίνατε ΠοπΙαπι Πο εΠ, ααἴρις ἀπ ]οεῖ οπιπῖριας τὸ ἐκ- 

χλοιοῦσθαι υἱγοτε ἱπ[οὶ Πρηϊβοαί. ΄ ΑάάῑάΙί απίοπι ᾳποά 

οορΙο/[ος ρταείεγοα Ἠιι]αςπιοςϊ οἱθοΒ 4ο Ροΐἱμδ Ιηπνεπίγε Ῥο[- 

{αἱ αἰφαῖς ααἱ αἀ]ανεί αᾱἆ οα]ε[ασοιεπάπι, τε[]σεγαπάαπῃ, 

οκ[οσαπάαπι αἱ Ἠηπιεσίαμάιμα,  ἈΝαπι Ργαερο[Π{ΙοΠεΠα πρὸς 

ηοῦ ἀῑχιί τί οοπίνατίαπα Πρπϊῃοεί, [εὰ αἳ αἆ Ἠαοο αἁ]ι-- 

νεί, αἀοπιαάπιοάαπι ομμποῖαξς αοσοε[Ποπαπι 1π Ῥγϊποῖριϊς 

Ἠαμοιιάαπι ο[[ο οοι[άετα[ϊοποπι Ἱοπίαίας, ποια απ [οἱἱ5 

Ρεϊποίρης 14 Πρεουἰαπάασπα, {[εά ἵπ ππίνογία ΙΠΟΥΡΟΡΙΙΗΙ 

μ[οτ]α. 



ΚΑΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 11Ο ΤΠΟΜΔΗΜΑ Τ. Δάς 
Γά. Οµατι. ΙΧ. [195.] ς ο) 

η φεῖς 
ολ) σε, [ή 3 ΄ ” ή 3 3 . , 

7ο ἑξηκονθήημερον αποφῦαρμα αρσεν τὀκων ἓν ἐπισχεσεσιν 

ὑγιηρόν. 

-” , δ ’ . 

4έδεικται τοὺς χρόνους τῶν πυουµένων εἶναι τέτταρας. 
- 3 ’ Ν 

πρῶτον μὲν, ἐν ᾧ κατὰ τὰς ἄμβλωσεις τὲ καὶ κατὰ τας 
3 -” 3 ’ ” 3 ια] ’ 

ἀνατομὰς ἡᾗ τοῦ σπέρµατος ἰδέα κρατε. καθ ὃν. χρόνον 
, ” ’ 3 /« 3 Δ Δ ς 

ταύτην σύστασιν οὕπω κύημα ὀνομάξδὲι, αλλα γονήν /ππο- 
’ ’ η “΄ « αι] ι] 3 ’ 4 3 

κράτης. δεύτερον δὲ, ὅταν ἢ καρδία καὶ ἐγκέφαλος καὶ «το 
- 3 Π η ” Λ ” ”.. 32) Δ 

παρ αδιάρθρωτα μὲν ἔτι καὶ άμορφαν πῄῆξιν ὃ Ίδη τινα 

καὶ (ιέγεθος ἀξιόλογον ἔχει, καὶ τὀτὲ κύημα καλεῖται. τρί- 

τος δὲ γρόνος ἐσεῖν, ὅταν τρεῖς ἀρχας ἐναργῶς ἐστὶν εἰδεῖν, 
3 3 3 , ε΄ 3 ε ᾽ ο) ως 3”) ’ η αν 

αλλ αμιδροτέρα ἐστὶν ἡ κατὰ τα χώλα ἰδέα. τέταρτος δὲ οὗτός 
” 3 -” . ’ ΄ 

ἐσειν, ἠνίκα δη τά τὲ ἓν τοῖς κώλοις πάντα διήρθρωταν 
σος» ” 3 3” / 

καὶ οὐδ ἔμβρυον ἔτι, αλλὰ δη καὶ παιδίον ὀνομάζεται, 
« ΜΕ /.. 4 πλς Χρ Ξ αν τὰ. . - 
ὕτε καὶ ἀσκαρίξειν καὶ πινεισθαιν ὠς ξώον Ίδη τέλειον φη- 

Π / εκ Ἀ ὃ - -” 

σιν πποκράτης. τὰ μὲν πυούμὲνα ἑνὸς ἢ δυοῖν μηνῶν 

ΧΥ, 

Έ]εοεις αδογειι Γοειις πια[ομίις /Γευαβιπῖα ἀἰεγιτα τι Ῥρατ- 

πει /Γαργτε[[ιοπῖδις [αἰμῦτίς. 

Οπαίπον ε[ε ρατίααπι ἵεπιρογα ἀοπιοπ[ιγαίαπι οε{ 

Ῥτίπναπι ααἴάεπι, πο ἴαπι 1π οΡριΠοπίρας ἔππι 1 ἀῑν]- 

Ποπῖριας [επι] Ίάεα νΙποῖῖ, 4ο ἴεππροτο Ἠαπο οοπιρο(ι-- 

Πἴοπεια ποπ οοποερίαα, [εὰ {οείαγαπι ποππανΙἰ Πτρ-- 

Ῥουγαίεδ, Θεσππά!ιπι Υεγο {πάπα οοΥ εἲ οεγεβγαπι εἳ Ίεοιιι' 

Ἰπαγ]οπ]αία οαἰάεπι εἰἴαπΙπαπῃ αο ΙΠΙΟΓΙΛΙα [αΠΕ, ΥεΓΙα 

οοποτείΙοπεπι Ίαπι α[φιιαπι εἳ πιασηΠαάίπεπι ΙΠΠΡΠΕΠΙ [ο-- 

Παπῖαχ {απποφιο οοποερίας νοσαίαγ. Τετίήαπι απίεπι {επι-- 

ρα ε[, «παπι [πία ρηποῖρία ππαπῖζεβαο ἀερτεμεπάαπίας, 

νεταπι οΡ/[οισῖοτ ε{ῖ ππεπιβτοταπι {ογπα. Οπατίαπι ἀεπίαιο 

{επαρις εἴ, «απ ΟΠΙΠΙ8 Ίαια ΠΙοπηΡγα ατου]αία [απί, 

πεὰο απιρ]μ5 επι ῶχγοα, [εᾷ Ίαπι Ρρᾳος ποππαίατ, (πο 

{επιροτο οἱ [α]ίατο αἱ ππογεχὶ ἀποῖρῖε, ία αί απ]πια] Ρει- 

Γεοίαπι αρρε]εί ΠΗιρροογαίε, Ουὶ Ιίαπαε «οποερίαδ απο 



846 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ{ΗΠΜΙΩΝ 

Γά. Οµασι. ΙΧ. [135.] | 

ῥᾳδίως διαφθείρονται. τριῶν δὲ καὶ τεττάρων δυσπαθέ- 

στατα τῶν ἄλλων εἰσὶ, καὶ τοῦτο γινώσκων αὐτὸς ἐν ἀφο- 
ρισμοῖς εἶπε, τὰς κυούσας φαρμακεύειν, ἢν ὀργῷ τετρά- 

µήνα καὶ ἄχρις ἑπτα μηνών, ἧσσον δὲ ταύτας. τὰ δὲ νήπια 

καὶ πρεσβύτερα εὐλαβεῖσθαυ δεῖ. αἴτιον ὕει οἱ δεσμοὶ, καθ’ 
οὓς τῇ μητρὶ συμπεφύκασι ἀσθενεῖς εἰσὲ καὶ τὸ σύμπαν 

σῶμα  µαλακόν. τοῖς δὲ τῆς αἀποκυήσεως µεγάλοις οὖσυ 

πολλ[ς δεῖται τροφῆς ὡς ἀποροῦντα, πολλάκις ἐν τοῖς νοσή-- 

µασι, μάλιστα δὲ ὀξέσι, διαφ Θείρεται. ἔστιν ὅτε καὶ ἐν τῇ 
διὼ τὴν τοῦ αἵματος ἐπίσχεσιν δυστοκίᾳ, διὰ µέγαν καὶ 

ἰσχυρὸν πόὀνον τῆς γυναικὺς, τῆς ἐπιχειρούσης τὸν τύκον 

ἐξελαύνειν, τὼ μύρια τὰ γυναιμεῖα ἀφίστανται. ὃ δὲ λέγει 

νῦν περὶ ταύτης τῆς γυναικὸς, ὅτι ὑγιηρὸν ἦν, οὐ Θαυμα- 
στὸν, ἐκουφίζετο γὰρ ᾗ νόσος ὑπὸ τῆς ἀποφθορᾶς καὶ ἡ 
γυνὴ ἐσώῦ. 

απί ἆπορας ποπ οἀπίατ, {ασε αὈοτίαα [αρειη!, 

απἱ νετο παπι απὲ απαίπος [απξ πιεη Πα, ϱαεἴΕΓΟΓΗΠΙ 

ἀι[ιοϊ] πια αβοτίαπα ραΜαπίαχ Ἰάᾳπο ποίιπι 1ρίε Ἠαβεί 1Π 

αρΠογἰδηι]δ, αδί Ργοπαηοῖαί: Εγαεβπαπίες ππεάἰεαππεεῖς 

Ῥιγδαπάαε [ιμπν ᾖ[ ΙµπποΥ εμήξεαῖ, οικαάγίπιείγες εἰ αἆ 

/Γεριίπαιετη μσφμε ππε/επα, /εά πε Τπϊπιιςς ΤΠαϊπιογίοιις αιι}ει 

αμι οταπάϊοτίδις Γοεείδις οαφεπάαε ᾖ[ωπὲ γριγφαίοπες, 

Οαυία, αιιοά νιποπ]α ααἴρας πιαἰτιοί {οείις οομποοιίατ, 

ἱπιροοϊ]ία {αἱ απίνεχ[αππαθ οοΥρΙΙ5 πιο]ίο. ΘΟαοά αι[εια 

οοπεερίϊοηε ππαρηϊ ΓΗΠΙ, 15 οορίο[ο αἰϊπιεπίο ορις ε{ὲ, 

αι. [αερίαδ 1π. ΠΙοΥΡος ας Ροι((Ηππαπα αοιίος «θβαϊ α,ος- 

Μαπίας,  Ύογαπι οἴἶαπι ΠΟΠΠΗΠΟΠαΠ αοοϊας απ [ιο 

Ρατία Ργορίες [απρι]πῖς ΓάρρτεΠΠΟΠΕΠΙ εκ ΠΙασΠο ας νε]πε- 

πησΠΙΙ πη]ετῖς Ιαμοτο Ρρατίαπι εχρε]ίετο οοπαμί1δ, αι 

Ρανίος πι]χεργες α [ο Ιπγίοεια Γελαησαηίήν, θποά απίοπι 

ἩπΠο ἀῑοΙί ἆε Ίαο απ]Ίεγο αὐογίιπα ᾗ[αἰικόγειι ε[]ε, πα ϊναα 

ἨἩοπ ο, πιοχριθ οµΙπι εκ αὐοτία Ἰοναραίαν εἰ π]τοι. 

{α]να ενα. 



ΚΑΙΓΑΛΙΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΊΟ ΣΠΟΜΔΝΗΜΑ Ι. 947 
Τά. Οἶατι. ΙΧ. Γ136.1 Ἡ 

ίοτ. 

[196] Πράκλεις, ὧδε τοῦ κακοῦ ὀγδοαίῳ. 
7 

’ ἀ 3 - 4 

᾿4σαφὴς ὁ λόγος, διὰ τὸ μήτὲ τὴν ἰδέαν τοῦ κακοῦ 
μήτε τοῦ νοσήµατος εἰπεῖν. 

τα 

4υσεντεριώδης μᾶλλον ὅστις ἄρα καὶ τενεσμώδης. 

Οἳ πρώτοι ἰατροὶ πολλὼ τῶν ὀνομάτων ἀπὸ τοῦ βε- 
βλαμμένου μορίου τοῖς νοσήµασιν ἐπήνεγκαν, τοιαῦτά ἐστι 

πλευρῖτις καὶ περιπνευµονία καὶ ἰσχιὰς καὶ ποδάγρα καὶ 

νεφρῖτις καὶ ἀρθρῖτι καὶ ὀφθαλμία τὲ καὶ δυσεντερία, 
πολλὼ δὲ ἀπὸ τοῦ συμπτωµατος ὡς εἴλεος καὶ τενεσμὸς καὶ 

σπασμὸς καὶ παλμὸς καὶ τρόμος καὶ παραλυσις καὶ απεψία 
καὶ δισπνοία καὶ ἄπνοια καὶ ἀγρυπγία καὶ παραφροσύνη καὶ 

- { οἳ 5 5 - ς , 4 Ε [ π 

κώμα. πολλα δὲ απ αμφοιν ἆμα, ὡς κεφαλαλγία καὶ ὠταλγία καὶ 

ΧγΙ, 

Ῥγοι Πεγειμίεπι. Ππιαἰὶ οείαυο ἅὶε ἰπιμτιμτξ. 

ΑΡαῑία οταίο, αιοά πεβαε πια], ΠΘ(Πθ ΠπΟΥΡΙ 1άεαπι 

Ρτο(εταί. 

ΧΥΗΠ. 

Οίομπφμε 1επε[πιο ῥγε]επάἰειή, ἵς [αιε Ἱπαβὶς ἀγ[εηπιετῖ- 

εµς εναάϊἰε. 

Ρεϊπή πιεά]οὶ πια]ία ποπιῖπα πιοτΡβΙ α Ῥρατίο Ίαε[α Ίπι- 

Ρο[πεταπί,. ἨΠι]αςπιοάΙ Ῥ]εασ]ς, Ῥετιρπειπιοπία, Ἰ[ομίας, 

Ροάαστα, περιγ]ῖς, ατίλτῖής, ορΗ[]α]πι]α εἰ ἆγ[επίενία, 

Μα]ία γετο α [γπιρίοπιαίε, αἱ Ί]εις, Τεπεί[σας, οοπυ το, 

Ρα]ριίαΙιο, ἴχεπιοχ, ΡαταΙΥΠ8, αρορ]εχῖα, ἀγίρποεα, 4Ρρποεα, 

1Π[οπιηῖα, ἀετίαπι εἳ οοπια: πηυ]ία εἰῖαπι αρ µίτοφαε, πί 

οερ]ια]α]ρία, οἴα]ρία, οατάϊα]ρία εἰ Ἠτ[ιετα]σία, απεπιαάπιο- 

ἀαπι εἰ αἳ εχ][]πιαία σαπί{α πιοχρῖ, ἀία ποπηπαίαν ππε]αη-- 



248 ΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ {ΠΤΙΩΤνΥ Ἡ 

Σά. ΟΠατῖ, ΤΧ. Γ126.] Ἱ 

καρδιαλγία καὶ ἑστεραλγία. ὡς καὶ ἀπὸ τῆς αἰιίας τῆς 

δοξαξοµένης οὕτως ὀνομάδεται µ[ιελαγχολία καὶ χολέρα. 

ἴσως δὲ καὶ ὁ λευκοφλεγµατίας ὕδερος, ὡς καὶ καθ ὁμοιό- 

τητα, τοιούτου γένους ἐσεὶ, καλούμενος ἑλέφας καὶ καρκί- 

νο καὶ πολύπους καὶ σταφυλὴ, Λεύκη καὶ ἄνθραξ καὶ 

ὀφίασις καὶ μελικηρὶς καὶ σύκωσις, πολλὰ δὲ εὑρήσεις τῶν 

φοσημάῖων ὀγόματα, ἃ μήτε τόπου ἅπτονιαι πἐπονθότος, 

μήτε τῆς ποιούσης αὐτίαις, ὡς φλεγμονὴ, }ά) Ύθαινα, σκίς- 

ῴος, ἐρυσίπελας, ἀπόστημα, οίδημα, ἐμπύημα, ἕλκος, κά- 

ταγµα, ῥήγμα, ᾳὔμα, δοθιὴν, ζονθος. ἀλλὰ χκαλςξ τω νὺν 

ἕκαστος τὰς νόσους ὡς ἂν ἐθέλῃ. ἡμεῖς δὲ περὶ τῶν πρη- 

κξιμέγων ος διαφοραὶ γυῦν τῶν ο ος 

αἱματωδῶν πο πάρχουσι) μία μὲν τοῦ αἵματος ἐπὶ 

τῶν ἀποκοπέντων Κώλων ο) γυμνασίᾳ καταλυσάνιων ἐκ πε- 

Οιόδου τινὸς ἀποτελουμένη" δευτέρα δὲ δι ἀτονίαν ἥπατος, 

ἑδατώδους αἵματος ὑπιόντος. τρίτη δὲ ἓκ τοῦ µελαγχολι- 

κοῦ. τετάρτη δὲ ἡἢ τοῦ ἀκριβοῦς αἵματος 3 τοῦ Όρομβώ- 

οἶιο]ία εἳ «ἶο]οετα. Ἐοτία[ας οεἰῖαπι ]εποορΠ]εσπιαίίας Ἡγ-- 

ἆθγις, τξ εἰῖαπα ρου Παζ Πποιη, ο]ασπιοςί σεπεχῖ α{ἱ αιῖ 

εΙερ]ια ποπϊπαίασ εἰ «8ΗςςΣ, Ῥο]γρίς, τνα, ν1]Ισο αἶδα, 

οαχβ πο], αγεα, πε]Ιοετῖ5 οἱ Ποιδ; πια]ία αποφτιο «οπι-- 

Ῥεγίε ΠΙΟΥΡΟΣΗΙ1 ἨΟΙΗΗΙα, απο πεαο Ἰουυμπι α[Τεοίαπι 

εκρτϊπηαη!, πε(αό οα[απι εΠεσίτίοθιη, πί Ρ)]εσπποπο, δα1ι- 

ὕτασμα, Γοἰτγηας, εγ]/γρε]ας, αὐ[οε[ζας, οεάεπια, ΘΙΗΡΥΕΙΠΣ, 

π]οις, {αοίιντας, ταρίυτα, ἰαρεγοπ]απα, {αγαυσι]ας, ναγας. 

απο απίεπι Ῥτοιί ΠἩριεγΙέ, ΠΙΟΥΡΟς απίκᾳια νοοῖϊίαεξ, πο 

αππωίοπι 49 Ρτοροβ!ὶ5 ἀείπιας. ἸΠίαπαο απαίπον ογΙεΠίο-- 

ΤΙ ΠΙΟΥΡΟΥΗΠΑ, αἱ α οδεῖενῖς ἀἰ[οεγπαπίαν, εκ]βαί ἆἱ[- 

{ογεηίίαθϱ. Όπα ααϊάσπι 1π Ργαεοϊ[ῖ οαχτηο[ῖς ραγίῖδις απ 

οκονοΙ{αιίοπο ἀε[ε[μς, απαάαπι Ρεγίοάο Ῥεταοία. Ῥεσιηζα 

ε[ι οὐ. Ἱοραίῖ5 Πππροοϊ]Ηαίεπι αὔπεο [αροππία [απραῖμε, 

Γογίία οκ πιε]απο]ο]ςο.. Οματία ἀσεπί(αο βποογὶ νο] «οι-- 

οτοί οί [αησιϊαῖ  ΒὈιΠοταπί απίοπι ααοά ἴπεν ργίμας᾽ 

οοπ/{εγίαπι Επια]ηάα οορίο[απα εκοτοΙοπεῃ οΠΙοΙαΠΙ; απανία 

νοτο Ῥαυ]αϊῖπι οἱ Ῥγενὶ {6ιαροίςα, Αἴ πππο 4ο απατία ᾱἷ- 
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δους. διαφέρουσι δὲ, ὅτι αἳ τρεῖς πρὠται ἀθρόαν τε ἅμα 
καὶ πολλὴν ἐργάξονται τὴν ἔκκρισιν, ἡ τετάρτη δὲ κατὰ 

βραχύ τε καὶ δι ὀλίγου τοῦ χρόνου. νῦν δὲ περὶ τετάρτης 
λεκτέον, ἧς ἕλκωσις ἐντέρων 1 διάθεσίς ἐστιν, ἣν καὶ µό- 

γην ἀξιοῦσέ τινὲς ὀνομάξεσθαι δυσεντερίαν. ἔστι δὲ ἐκ 

τούτου τοῦ γένους καὶ ὁ καλούμενος τἐινεσμὸς, ἕλκος ἐν 

απευθυσμένῳ. γινόμενον, τὰ μὲν ἄλλα συμπτώματα παρα- 

πλήσια φέρων, ἐντάσεις δὲ πολὺ σφοδροτέρας τῶν δυσεντὲ-- 

ρικῶν. τὼ μὲν γὰρ ἀσθενέστερα μόρια δέχονταν αεὶ τὴν 

ἐκ [127 ] τῶν ἐσχυροτέρων περιουσίαν' ὥστε αἳ μὲν ὃυσεν- 

τερίαι καὶ οἳ τεινεσμοὶ καὶ αἳ διάρῥοιαυ καὶ αἱ λειεντερίαι, 

ῥυέντων εἰς τὰ ἕντερα τῶν περιττῶν γίνονται, ὥσπερ καὶ 

αἳ δυσουρίαυ εἰς τὴν. κὐστιν τρεποµένων, ἔμετου δὲ ἐπὲ 

τὸ στόμα τῆς γαστρὺς ἀφικομένων,. ὡς. ίνεσθαυ μὲν δυσεν-- 

τερίας μετὰ τῶν αἱματωδῶν διαχωρήµάτων, τοὺς δὲ τει- 

νεσμοὺς, τάσεις ὄντας σφοδρὰς ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἀπευθυσμέ- 

γον ἑλκώσεως, τὰς δὲ λειεντερίας. ταχείας διεξόδους αµετα-- 

εεπάαπι ε{, οπ]ας εκι]οεγαίίο ἹπίοβΙποτιατι αΠοοίαφ εΠ, 

ᾳπαπι [οἶαπ ποπηπ]]α ἀγ[οπίετίαπι ποπηηαπί. Εἴ νεχο 

ε]ηδάετη Ρεπεγῖδ πιοτρας οἱ [επεεπιάς νοσαίατ, που 1 

γοοίο Ιπίε[Ιπο {αοίαπι, ααϊ αἰία [ἴπαμα ἆἁγ[επιεγιοῖ, οοΠ-- 

ΤΕΠΠΟΠες Ίαπεπ πια]ίο γεΠμεπιεπίῖογες Ιηπνεβ]ί,. Ῥατίες 

Ποαϊάεια ΠππρεοΙ]]ούες εκ πορι/[ογίθας Ἠάππογαπ τοάση- 

ἁαηίίαπα εχοΙρΙαηῖ, αἆεο τί ἀγ[επίετίαε, {οηεβιηῖ, ἀαττλοεαα 

εἰ ἸΠεπίετίαε οοπ[επίῖθας 1π Ππίοβίπα [απρεγνασαπεῖς Ἰπιι-- 

ΤΠΟΥΙΡΗ5 Ῥτοστεκπίητ: απεπιαάπποἆαπι εἲ δάεπι 1π νεῄοαα 

εοπνενῇῃς ἀγ[ήτίαε 1δάεπιᾳπε αἆ ον]βοϊπι νεηίγϊοα]Ι αοσε- 

ἀεπίβας νοπηίας, ία αἱ ογεεπίας απ]άεπι ἁγ[επίετῖας 

ουσ οΓΠΕΠΙ15 οχοτεΏ]εΏ/15; ἰεπεδπηὶ Ὑεγο (πΠπι ΥΕΠΕΠΙΕΠ-- 

ἴε56 οοπἴεπῇβοπε εκ τεοῖὶ ΙΠίεβΙΠΙ εκι]οεταίίοπο οοποῖ- 

{απίατ, Πεηίετῖας νετο [μπί οεἰετες Ππππιπία[οτια ΟΙΡΟΥΙΗΠΙ 

Παπίας, Ῥτορίετεα εριἀεπιοτιαΠα {εγίῖο Ίαγα Ῥγοπιπο]αν1ξ 

νεηιτῖς ππογύος ππηίεος εἰ ποπὶίος ππμἰεῖς αοοἰἀἰ[]ε, Ρὶῖπιαπι 

4υ14επι {εηεβπιο ἀο]οχῖνις πιακ1πη]5 οοπηἰαίοβ. Ἠίο Ρύαε- 
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ῥλήτων σίτων οὔσας. διὺ ἐν τῷ τρἰτω τῶν ἐπιδημιῶν εὐ-- 
λόγως εἶπε τὰ κατὼ κοιλίαν πολλοῖς πολλὰ καὶ βλαβερὼ 
συμβεβηκέναι, πρῶτον μὲν τἐινεσμοὺς ἐπιπόνως. ἔστι μὲν 

οὖν καὶ ἄλλως ὀδυνηρόν τε καὶ ὀχληρὸν τὸ πάθος ὀδυνη-- 

ϱὸν μὲν διὰ τὴν τᾶσιν, Οχληρὸν δὲ διὰ τὸ συνεχὲς τῆς 

ἐξαναστάσεως. οἳ μὲν οὖν πικρύχολοι συντηκτικοῖς εἰκότως 

ἁλίσκονται, ἐνοχλοῦνταί τε τοῖς κατὼ τὴν γαστέρα διαχωρή-- 
µασιν. οἱ δὲ ἐρυδροὶ καὶ πρὸς μελαγχολίαν ἐπιτήδειοι, 
παχὺ καὶ θερμὸν ἔχοντες αἷμα, τοῖς φρενιτικοῖς τὲ καὶ 

καυσώδεσιν εἰκύτως ἁλίσκονται νοσήµασι καὶ δυσεντερίαις ταῖς 
αἱματηραῖς. μεμαθήκαμεν γὰρ ὅτι διτταὲἑ τινές εἰσι, µία μὲν ἐξ 

ἑλκώσεως ἀναβρωθέντων τῶν ἐντέρων, ἑτέρα διαφορὰ, πολ- 

λοῦ δὲ αἵματος ἐκκενουμένου διὰ τῶν εἰς ἕντερα καθηκου- 
σῶν φλεβῶν ἡ λοιπή. {πποκράτης δὲ περὶ τεινεσμών φη- 

σὶν, ὅτι τεινεσμοὶ νέοισυ φλεγματώδεσι, ὡς οὐ µόνης τῆς 

φυσικῆς κράσεως γενομένης ἐπιτηδείου πρὸς τὸ ἐργάδεσθαι 

τὸ τοῦ τεινεσμοῦ πάθος, αλλὰ καὶ τῆς ἡλικίας Θερμῆς 

οὔσης, ἵνα διὰ δριμὺ καὶ σηπεδονώδες φλέγμα τὸν τεινὲ-- 

σμὸν γεγονέναι νοήσομὲν. καὶ γὰρ τῇ πρὸς τὸ ἀπευθυσμέ- 

Ίετεα πποτΡρις α]ίον ἴππι ἆο]οτεπι ἔαπι πιο]ε[ῖαπι 1Π{ετΈ, 

ἀοἱογεπῃ ααἶάεπι οΏ οοπΕεπῇῄοποπα, πιο]ε[ίαπι νετο οῦ α[]- 

ἀιῑασι Γαγγεσίῖοπεπι, ἸΠααιιο οπἵ απιατα ἨῬ]]ε [σαίεπί, Ίατε 

Γεμτῖριις ΓΥπ]οΙεῖς Ρτεμεηάαηίας εἰ αἰνί εκοτεπιεη![ῖ Ῥε-- 

ἐατραπίατ,.  Βιαρίοαπάϊ απίοπι εἰ αἆ πιε]αηο]λο]απα Ἰ1άοπεῖ, 

ογα[απι εἰ σαἱιάαπα [απσαίπεπι [οτε 1, ἔππι Ρ]γεπ]]οῖς Ίαπι 

8γάεπΗβας πποτρὶς εἰ ογιεπ[ῖς ἀγ[επίετϊϊ ΠΟΠ αἳ5δ τε 5οχ”- 

τιρ]απίασ,  Ὠιάιοίπιας Πᾳαϊάεπι εας ιιαςάαπι ε[Πε ἀπΤεγειι-- 

Πα ἀπρ]]οες, αἰίετα ααἰάεπι ε{ὲ, ααθ ετο[ς αὐ μοεγε Ἱπ-- 

τε[Ιπῖς ε[Ποϊίαχ, αἰίετα γετο οορῖο[ο [απριϊπο Ῥες Υεπαθ 

αἆ Ιπίεβίπα ἀεάποίαν εναοιαίο. ἨἩϊρροεγαίες αμίεπι ἆ6 

{εηεφιπῖς Ἰοφππίας αἲξ Τεπεσηιος αἀο]ε[οεπίῖριας  ΡΙαἰΓο[ῖς 

αοοϊἀετε, αιοά ποπ [ο]απι παϊιχα]ε {εππρεγαπιεπίαπι αἆ 

τεπεςπαΙ αΠεοοπεπι Ῥγοάποεπάαπι Ιάοπειπα πι, τεταπι 

εἴῖαπι ᾳποά αείας Ί]ια Πέ Πα οα]άα, τπῖ ρτορίετ Ῥϊτίαε 

αογ]πιοηῖαπι αἱ ριίγοᾷίπεπι {επε[ιππι ογεατΙ 1η{ε]]ησαπιης. 

Ειεπῖι Ἠα]αδπιοάί ρἰίαϊία ἀἆεουτ[α αἲ τεοῖααι 1ΠίεΠΙπαπι 
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νον ἔντερον διεξύδω τὸ τοιοῦτον φλέγμα βλάβην ἑλκώδη τοῦ 
µέρους ἐργαξόμενον ἐπὶ τὴν ἀπύκρισιν ἐρεθίξευ συνεχώς 

τοὺς κάµνοντας καὶ διὰ τὸ δυσέκκριτον τοῦ φλέγματος οἳ 
τέεινεσμώδεις ἔχουσε τάσεις καὶ προθυμίας ἀποκρίσεως σφο-- 
δροτέρας τῶν δυσεντερικῶν. τὸ γὰρ παχὺ καὶ γλισχρὸν 

οὐχ ὥσπερ ἕανθὴ χολὴ ταχέως διεξέρχεται, αλλ ἐμπλάτ- 

τεται τοῖς σώμασιν. ἡἢ δὲ τῶν συμπτωμάτων ὁμοιότης οὐ 

µόνον τούτοιὸ πρὸς ἄλληλά ἐστιν, ἄλλα καὶ τοῖς ψαύουσιν 

αὐτῶν, ὥσπερ τοῖς νεφροῖς πρὸς τὸ κῶλον. καὶ ἔνια εὔ- 

γνωστον ἔχει τὸν πεπονθότα τύπον, ὥσπερ αἱ δυσεντερίαυ 

καὶ τεινεσµοί. Χχθὴ ὃ ἡμᾶς τὰς κυρίως λεγομένας ὃνσεν- 
τερίας ἀκούειν, ὡς. σημαινούσης τῆς προσηγορίας ἐντέρων 

ἕλκωσιν" οὔτε γὰρ, ὡς ἔφην, αθρύως γίνεται τὸ πάθος 

τοῦτο, καθάπερ Θάτερον, ἐν ᾧ τὸ ἧπαρ πάσχευ. προσέχειν 
δὲ χρὴ τὸν νοῦν, ἵνα γνῶμεν πύτερον ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις 
ἐντέροις 1 ἕλκωσις είη ἡ) ἐν τοῖς ταπεινοτέροις, διότι δια-- 

φέρει οὐ σμικρὸν εἰς τὴν θεραπείαν ἐγνώσθαι τὴν ἕλκωσεν 

«πἱοθγοίαπι Ῥρατᾶς Ἱαεβοπεπι Ἱπνεοίπτα Ἱαροταπίες αά[πάπε 

αἆ Γμῖ οχογείῖοπεπα Ῥεγαγάιιαπα εχοῖ[αϊ, Αἲ ἱεπε[πιο οαρίί 

εοπίεπῄῃοπες ΓαῬειπί εἰ νεμεπιεπίΙογεδ ἀγ[επίαγῖσαε ΕΧΟΙ6-- 

Πομῖ ΡΓορεΠήίοηε».  Οτα[α παπι εἰ νι[οοία Ρ]μίία 

ποη αἱ ανα Ῥ]]ς οἴίο ἀεσαττῖῖ, {εάᾷ οογροτίδαςφ αζλαετείς 

αο ἀπ[ατοϊίατ, Ῥγπιρίοπιαίαπα απίεπι ΠππϊΠπάο πο 8 

{οἱαπ 1πεβ; αἆ Ἱπνίοείη, [εὰ εἴῖαπι Τρία ἴαπρεηπίίρις, αἱ 1ε-- 

ηίριςδ αἆ Ππίο[ίπαπι οο]οπ εἲ αιπαεάαπι Ἰοεῦπι α[Πεοίιπι 

οοσηῖία Γαοἴ]οπι Ιπάϊοαπίς, πὶ ἀγ[επίεγιαες εἰ ἰεπε[αῇ. Ἀος 

απῖοπι οροτἰεί οα5 ἀγΓεμίογ]ας 1Π{ε]]ῖσετο, «ῑάθ ρταεοίραθ 

Ίος ποπηῖπαο ἀϊομπίας, ταῖ αποά Ππίε[ήπογαπι εχι]οεεγα!ῖο-- 

πεμα σι] λοεί, Ἰέεφαε επῖπαι, αἱ ἀῑκι, αΠαίίπι ογεαῖαχ Ἰ]ο 

ππουραδ, (ἀεπιαζπιοάσπα α]ίετ 1Π ᾳπο Ἱεραι Ρατ. Αἲ 

Ίηεπς αἀμιρεπάα ε[, αἱ πο[σαπιις πίταπι 1Π Γαρογίοτίριας 

Ιπἱε[Ιπῖθ α]οεταίῖο Πί, απ ΝεΤΓΟ 1π ΙΗ{ΕΓΙΟΠΙΡΙΦ, ᾳποά ΠΟΠ 

Ῥανγπα Ιπίεγε[ι αἆ οιγαίίοποπα πο[ε, αἱα ἵπ ρατία ἵπ- 

Γε[Ππογυπα π]οοταίιο ΠΙ. Όσα Παπιαάε 1π αἰοτίρης Παπ 

Ρατίῖρας α ἀερ]α115 πηοΙσαππΕΠ{15 ϱπαε ΨεΓΟο 1 1ΠΓεγΙο-- 

τἶριιδ αξ 1η]εοῖῖ Ἰπναπίαν,  Ἠίϊρπο[οαπίαν αὐίεα . Ἠ]ιις-- 
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ἕν τενι µέρευ τῶν ἐντέρων ἐστίν. αἳ μὲν γὰρ ἐν τοῖς ὑψη- 
λοτέροις ὑπὸ τῶν καταπινομιένων φαρμάκων, αἳ δὲ ἐν τοῖς 

ταπεινοτέροις ὑπὸ τῶν ἐνιεμένων ὠφελοῦνται. διορίζονται 

δὲ τῶν ἄφ ἧπατος ἐκκρίσεων αἳ τοιαῦταυ δυσεντερίαυ 

τῷ δὲ λεπτῷ αἵματος ἀχροῦ. οὗ }ὰρ ασθενές ἐστι τὸ ἧπαρ, 
ᾖἶ γρόα διὰ τὴν τοῦ γενηθέντος ἐν αὐτῷ τοῦ αἵματος ὁλι- 

γύτητα λευκὴ οὖσα τυγχάνει, ὁ δὲ ἀσθενῆ ἔχων τὸν σπλῆ- 

να, τούτου τὸ χρῶμα φακοειδές ἐστιν, ὅμοιον τῷ µελαγχο- 

λικῷ χυμῶ, ὃς ἐστι τῷ αἵματι μεμιγμένος Ὕ 
ωὶ κ τοῦ δὲ πλεονάδειν αἶμα 

τότε, τὰς αἱμοῤῥαγίας καὶ τὰς δυσεντερίας [1981] τὰς αἳ- 
ματηρᾶς δηλονότί λεγομένας, οὐχ ὕσαι διὰ χολὴν ἑλκοῦσο 

τὰ ἕντερα, περὶ ὦν λέλεκταἑ µου ἓν τῷ τετάρτῳ τῶν εἰς τὸ 
περὶ ἄρθρων ὑπομνήματοα. τν αἱ ωὶ 

ων αλλ) ὅσον ἐπὶ δυσεντερικαῖς ἐκκρίσεσε ὃα- 

πνούσαις σφοδρῶς, του τράγου χυλὸν ἐνίεμεν ἢ στέαρ αἴ- 
γξιον ἢἢ. ῥοδίνην κηρωτὴν, ὁφ ὧν αὕτη μὲν ἡᾗ τῶν ἐντέρων 

ἕλκωσις οὐ θεραπεύεται καὶ μάλιστα ὅταν ἔχη τυ σηπεδονῶ- 
ε] ͵ η κα ͵ Ε ω κκ 

δες. «ἀἄναπαυεται δὲ 1 δυναμις ἓν τῷ μεταξυ ς 

πηοςί ἀγΓεπίενιαο εχοτεἰΙοηῖΡιις αἳἘ Περαία πιαπαπ[ῖρις οἱ 

ἱεπι[αίε [αησαϊηῖς ἀεοο]οτῖδ. ' Όπ]ας οηῖπι Περας Ιπιροσ]]-- 

Ίσα ε[ί, 16 οοἱογεπι ο) [απσαϊπῖθ Ίπ 1ρ[ο σοπετο Ῥραποιία- 

Ίεπι αἱρια [ογἰτίας ει, ΟΙ νετο Ἰῖεπαπι λαβεῖ ἀερί]επι, 

Ἠα]ας οοἷος Ιοπ[σίπο[ας ε{[ι, Πε ππε]αποΠο]ῖοο βππ]ῖς, 

ααἱ [αησι]μΙ Ρετπαϊκίας {4 ωὶ οἱ ἄ 

Οιιος΄ αιίεπι [αησιῖς ἴππο αρππάεί Ἠαεπιογγ]ασῖας εἰ ἆγς- 

οπίογῖαδ ογιοπίας νιάε]ῖοεί αρρε]]αίας οχοιἰαϊι, ΠΟΠ αιιας 

οΡ Ῥϊϊεπι εχιι]οεταπί Ιπίε[ίπας ἆε αὐ]δις αααγίο οοπηπεῖ]-- 

{αγ]ο ἵπ Ἠργασι ἆο αγισοι]1 α πιο ἀῑοίμπα α[, .) 

ευ ωὶ κ Οαείεγαπα 1π ἄγς- 

ομίεγ]οῖς εκοτγο[Ιοπῖδρις νε]οπιεπίεν πιογάεπίῖρας αμ Ἠαγοῖ 

Γαοσαπα απιηηναςδ, γε] οαρτίπαπη ενα, νε] τοίασεαπι . 

οεγαίαπι, οααἴρις Τρία απϊάσπα Ππίο[ίποταπα εχα]οεγαί]ο Ἠοπ 

οπγαίαχ, 4ο Ρο βππιάπα α απ απῖᾶ ραἱγίάσαι Ἱαραεγίς, τε- 

{οοῖ]]αἰατ {απιεπ αΙπίεγοα {ασιι]{ᾶ5 κ κ 
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3 Δε ο ι . ν) 

και ου ὕαυμαστον, 
υ) Δ “ ” ’ 3 - ” Π 3 ; 

ἐπειδὴ ὅσα τῶν ζώων τὲ καὶ φυτών ταχέως αὐξάνεταυ, 
παῦτα καὶ ταχέως τον βίον τἐλευτᾳ 

” ” ; 3 - 

κ τῶν Σηρών γοσηµατων αἰτίαι. τῶν δ᾽ 

ὑγρῶν αἳ ἐναντίαι σύμπασαι. ἐδεσμάτων μὲν ὑγροτέρων 
Δ ο / 

τὴν δύναμιν ἀφθονία καὶ πλείω τὰ πύµατα καὶ σύμασα ἡ 
, ν .) ” 

ἀῤροτέρα δίαιτα καὶ ἡ θυμηδία καὶ λουτρά τῶν γλυκέων 
υδά λλὰ καὶ μᾶλλ ὶ τροφήν. οὕτω δὲ καὶ ἀργὸ ὑδάτων πολλὰ καὶ μᾶλλον μετὼ τροφήν. οὕτω δὲ καὶ ἀργὸς 
« ” ’ » ” 

ὁ βίος καὶ ἄνευ πόνων, ὄμβροι τὲ πολλοὶ καὶ πᾶσα κατάστα- 
σις ὑγρὰ καὶ τα ταυτὸ τοῦτο ὀυνάμενα φάρμακα, ὡς καὶ 

3. ’ 3 ἀ ’ 

τᾶλλα πολλα. αλλὼ μὴν ἐπανίημι πρὸς τὴν δυσεντερίαν, 

}) αεὶ σχεδὸν μετὰ τοῦ τεινεσμοῦ ἐστίν. ῥἐνίοτε μὲν γὼρ 
3 Δ / 5, 

ὑπὸ μὲν αιτίου τινὸς γίνεται τὸ παθος, οὐ μὴν 1δη πως 

µόνιμον ἔχει τὴν διάθεσιν, εἰ χωρισθείη τὸ αὐτίον. ἐνίοτᾶ 
», ” , ’ 

δὲ ἤδη γέγονὲεν, ἔτι τὲ γίνεται. πολλάκις δὲ τέπαυται μὲν 
5 . 5 ο / 

γινόμένον, ἄφ εἰκομένης τῆς αἰτίας, Ίδη δὲ ἔστι μόνιμος 
ε , 4 ε Π 4 Ψ Β - , 

1). διάθεσις καὶ ὁ δακνωδης χυμός αἴτιον ἐστι του πάθους, 

. . Ἱοφιε πηταπάαπι, οιιοηίᾶπι (ἱ86- 
εὔΠ(αθ {πι απῖπια]ία ἔμπι [Ἴχρες οἷίο ογε[οιηί, Ίαεο εἴῖαπι 

νίίαπι οε]ετῖίες [ογπιῖπαΠί, νά κ -ν 
.. ασε ΙοοογΏπι ΠΙΟΙΡΟΥΙΙΗ οαΗ/[ᾶο, 

Ηαπιάοτιπι απίεπι οοΠἰταγίας ΟΠΠΠΕ5. Εδου]επίογαπι απ- 

ἀεπι {αομ]ίαίε πι οταπι οορῖα, Ῥίηχα ροία]επία, νΙείας 

οπΙΠ]5 ἀε]]σαίϊος, οΡ]εοίαπιεπίηπα, ογερτα ἀπ]οῖιπι αιᾶτάπι 

Ρο [ππιαπι α Ρα[α Ῥαΐπεα, δίο αμίοπι οἱ οἱϊο[α υἱία εἰίαπι 

Ώπε Ἰαροτίρις, 1πιργες Πα], οπιηῖ5 Παϊυς Παπιῖἆαθ εἴ 1Πθ- 

ἀιοαπιεπία, αί εἰ οαείετα πιπ]ία οα {αοιι]ίαίε ἀοπαία, Ὑεγιπι-- 

Ίαπίεα αἆ ἀγ[επίεγίαπι Τεάεο, Ύαε {εχθ {ΕΠΠρεΓ ΟΙΠΙ ἴε- 

ΏΕΦΠΙΟ εχ{[[. Εἰεπίαι Ιπίετάππι αιίάεπι αἲ αἰιια σαι/[α 

Ρτοσγεαίαχ ΠΠΟΤΡΗΦδ, ποπάιπα ἴαππεη Ίαπι ρεγπαπεηίεια α{[- 

{εοίαπι Ἠαβεί, ΠΠ οαυ[α [εοσάαί. ἸΙπιετάππι ὙεΓοΟ Ί8Πι Ῥτο- 

ογεαίτς ε[ι, αἴᾳπο εἰἶάπιΠΙΙΠΙ ΡΓΟΟΓΕΑΙΗΥ. Όαερο Υεγο αι 

Ῥγουγεα[αχ οε[ανΙί αρειπίθ εαπ[α. αι ΎΕΓΟ ΡΕΓΙΠάΠΕΠΒ 

αΠεοίας ε[ὶ εἳ αΠεοίιι σαπ[α Ἠπιογ ε{ι πιοτᾷας, αἱ 1π]{1ο 
ιό 

σΑαΙΕΝΟ5 ΤΟ Ἁγί{. 2 
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ἐν ἀρχῇ μὲν ἀποῤῥύπτων τὲ καὶ ξύων, ἓν χρόνῳ δὲ ἑλκῶν' 
τὸ ἔντερον. εἰ μὲν οὖν πρὶν ἑλκώσαο, παύσεταυ διεξιων, 
οὐδέπω δυσεντερία τὸ πάθος ἐστίν. εἰ ὃ' ἑλκωθῆναι φθα- 
σειὲ τὸ ἕντερον, ουκ ἂν ἔτι συμπαύσαιτο εῷ χυμῷ τὸ 1ε- 
φόμενον παθος. 

η. 

Θη/λάξουσα εἶτα ἐκθύματα ανὰ τὸ σῶμα πάντη εἶχεν. ἐπεὶ 
ἐπαύσατο θηλάξουσα, καθέστήη Θεέρεος. 

0 ) 

᾿Εκθύμαια λέγει τὰ αὐτομάτωςρ ἐξανθοῦντα κατα τὸ 
- - - Π , 

δέρµα, ὡς καὶ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν γβάφει, ἐκθύματα µε- 
, ῃ αφ ” ” ” π « , 

γάλα. γίνεται δὲ ἐκ τῶν περιττῶν χυμῶν καὶ 1) πρυσηγορία 
- ΄ “. φ. ” 

φαίνεται ἐκ τοῦ ἐκθύειν, ὃ ἐστιν ἐξορμᾶν, γεγονέναι καὶ 
” ’ - -”-. - ” - 

κατὰ τοῦτο σημαινόμενον εἶπεν ἓν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιώνν 
Π » « ο / ” ’ δ.. 

λέσειε ὃ ἂν ἑλκύδριον Μάτω εκθυσις, τουτέστιν ἐξόρμησις. 

απϊάεπα Ἱπίε[ήπαπα [οτάῖρας εχριτραί εἰ ται, ἴεπιροτε 

νοτο εχι]εεγαῖ. Παφιο ΠΠ Ῥεϊαδφιαπι εχα]οεγεί, Ῥετοι- 
. Ἂ . . 

τεπἆο οε[ανετιί, πεπααιαπι Ἠ]ο πιοτρις ἀγεεπίετῖα ει, 

Π νετο Ππίεβίπιπι εχι]οεγατὶ οοπ!ϊρενΙέ, ἩΠοῦ Ίαπι οσα 

Ἰάπιοχθ οτθαἰα5 ΠΙΟΥΡΙ5 οε[ανοτΙῖ. 

ΧΥΠΙ. 

Τιαεϊαμεί ρι[μίαε ρα[[τπι Ῥεγ «οτρµς αἆ εµίεπι εγαρεγιωπΕ, 

οµαε αἆ αε[αίεπι [εάαία [ωπὲν μδὶ ἰαείατε οε[]αυϊ[]ει. 

Ριβι]ας ἀῑοΙῖ 4παε [ροπίε Ῥετ οιιίεπι εΠ]ογεβουπ!ῖ, τα 

οἴῖαπι 1π Πρτῖς ερἰἀεπιῖοταπι {[οπβί: ραρμίας Ἱπαβπα». 

Οὐρπαπίασ απἴεπι εχ Γαρεγνασαπεῖς Ἡππιοτίρας, αυ1ρα» αρ- 

Ρε]]αϊῖο {αοία ε[ῖο νΙάείας ἔκ τοῦ ἐκθύειν, ᾳαοά εβ εγµτπ- 
Ῥεγε. Ἠαο Πρπϊβοαίϊοπε [εχίο ερἰἀεπιίοταπι ἀῑχιε, [οἶνεί 

αὐίοπι μοπεςυ]απι Ῥαριυ]α ΙΠ[εχίος, Ἠοο ε[ὲ εγαρί]ο. 
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ιδ. 

ΤΠ τοῦ σκυτέως, ὃς τὰ σκύτινα ἐποίησε, τεκούση καὶ ἅπο-- 
λυθείσῃ τελέως, ἐδόκει τοῦ μὲν χωρίου τὶ τὸ [159] ὑμε- 
νοειδὲς απέχειν, απῆλθε τεταρταίη κακῶς  στραγγου- 
θιώδης ἐγένετο, αὐτίκα συλλαμβάνουσα ἔτεκεν ἄρσεν, πολ-- 

λὼὰ δὲ ἔτεα 1δη εἶχε, τὰ ὕστατα καὶ οὐδὲ ἐπιμήνια εἴη' 

ὅτε δὲ τέκοι, διέλειπεν ἐπ ὀλίγον ἡ στραγγουρίη. 

Ἡ ἃ ι ’ Δ ’ σ 3 
}ίνεται κατα τὴν κύστιν πὀλλα συµπτωµατα, ὧν τα 

”- 3, ΄ 

μὲν κοινὰὼ τοῖς ἄλλοις ἐστῖν, ὡς οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι παν- 
»ο/ 1 Δ ’ 3 ῃ Π π »»/ 

τὲς, ὀδύναι τὲ καὶ τὰ ταύτης ἐργαξύμενα παθη. τὰ ὃ ἴδιο 
Τ ” 3 

µόνης αὐτῆς, ὡς αἱ ἐσχουρίαι τὲ καὶ στραγγουρίαι,. κας 

ἄλλον δὲ τρόπον αἳ ἄμετροι τῶν οὗρων ἐκκρίσεις, στθαγ- 
γουρία δὲ ἐπὶ δριμέσιν οὔροις γίνεται δι ἕλκωσιν ἢ ἀτονίαν 

, 3 Ελάας » / 4 αν ον 5», 
κυστέως, ποτὲ μὲν ἐπὶ νεφρών πάθει, ποτὲ δὲ ἐπ αἄλλῳ 

” σ » Δ ” “3 
τινὶ τῶν εἰς, οὖρα τὴν ἑαυτῶν κακοχυµίαν ἢ τὸ πῦον, ὅτ 
Ἀ 3 ῃ , , , Ἡ | ὰ 
ἂν αποστήµατι κάµνη, διαπέµψαι δυναµένων, ποτὲ δὲ δια 

ΧΙΧ. 

(Ωτίατίϊ οογίαεεα ματαπεὶς µαοτῖν µη ρεγετί[]ει αο ρετ- 

Ίεειε ργραία ε[]ει, ει [εοιπάῖς ππεπιθγαπαγµπι φκάάαπε 

Γι [[ίετε νἰ[ωπι ε, οφιοά Φµατιο ἄἱε πιαἰο ἀεοε[[ε: 

Γγαπρωτία παπαφιε υεβαδαµγ, φμαε αμμπα ὀγευὶ εοπεῖ- 

Ῥετει πια[εμί]μπι ρερετιε. «Ἠαδεῦαι αμίεπι ]απαι πιμµίίος 

αππος εἰ Ῥο[ίΓεπιιπη ππεη/ες ο ργοάιδαπε. ()μμπι αἰ-- 

ἔεπι ρερετί[]ει, μτίπαε [ἱοίάίιπι ραι]αεῖπι ἐπιεγπαῖ[ιε, 

Μυ]ία νε[οαο ολοταπίαν [ψπιρίοπιαία, «ποτ ἀἰῑα 

απ]άεπι οαεἰετῖς ρατίρας οοπιπιμπία Γαπΐ, τξ ΟΠΙΠΕΦ ΡΥ86- 

ες παίµταπι {μπιογε {μπι ἀοίογες ἴμπι 9µ8ε οὗ εα εἴῇ- 

οἰαπίας Ῥραἰμεπιαίας α]α γετο 1ρβας [ο]αφ ῥΡτορτία, υἱ 

Ἰ[οματῖαε εἰ [ἰγαπρατίαε; αἱἱΟ νετο πιοᾷο Ιποοπιπιοάεγαίας 

ἨχΙΠαΓΗΠΑ εχοτεί]οΏεε, Αἱ Πταπρυτία Πἱ π αογῖρις ΠΓΙΠΙΘ 

Ῥτορίει εχι]οεγαίΙοπεπι απὶ νε[σαε Πππρεοϊ]]ἰαίεπι, 1ΠίεΙ-- 

ἀπ αι]άειαπ εκ επ α[εοία, Ἱπίετάιαι γΥετο οκ αἰῖα 

7 9 
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τοὺς ἐν ταῖς φλεψὶ χυμοὺς ὀμραδαίριμωνανς διὼ νεφρών τὰ 

καὶ κύστεως ' ὥσπερ γὰρ διὰ γαστρὸς πολλάκις ἐκκαθαί- 

ρεται αιὸ σύμπαν σῶμα, οὕτω καὶ διὰ νεφρών καὶ 
κύστεως καὶ ἐπιπόνως ἐκκαθαίρεταυ ὕλον τὸ σώμα διὼ 

τῆς χρονίας στραγγουρίας, καὶ ποτὲ ἀνάγκὴ πάσχειν τὰ µὀ-- 
ια, δι ὧν ἡ ἔκκρισις γίνεται τῶν δριµέων οὕρων, δηλονότο 
δακνόµενα καὶ τῷ συνεχε τῆς ἁἀποκρίσέως ἐνοχλούμενα. 
“Γπποκράτης δὲ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ἐν τῇ ὃευ- 
τέρᾳ καταστάσει, φησὶ μόνον χρηστὸν καὶ μέγισιον τῶν 

σημείων, ὃ καὶ πλείστους τῶν αθῥώστων ἐρύσατο γεγονέναν 

τὴν στραγγουρίαν, τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρινομένων δια 

γῆς κύστέως, ὥσπερ ἐγίοτε διὰ τῶν ἐντέρων. αλλ οὖν 

ἀεὶ τοῦτο συμβαίνει, κύστις γὰρ ἐπὶ τὴν ἔκνρισεν ὁρμᾷ 
τῶν οὔὕρων ἓν ταῖς πο γυρω πριν ἀξιολόμως ὑπ' αυ-- 

τῶν πληρωθῆναι, διὰ διττὴν αἰτίαν, του τῷ μὴ φέθειν αὐ-- 

τῶν τὴν ποιότητα καὶ δακνωδών γινοµένων ἢ τῷ ὃι ας- 

ῥωστίαν βαρύνεσθαιι πρὶν ἀθροισθῆναι, κῴν ὀλίγον ᾖ, 

ᾳπιαάαπι οβυ[α ΘΟΤΗΠΙ Ππᾶο 1π ΠΓΙΠαΒ Ῥτανας Γαἱ ἨΠΠιογεΒ 

Παηοπη απ ααἱ αἶραπι Ρας ααππι τεπες αὐ[οεία Ιαβογειέ, 

Ἰπἰεγάαπα εἰΙαπι Ῥγορίες ἨΠΠΙοτεδ ΥεπαγΙπα εἰ Ρεν τεηες εἴ 

Ρεν γο[ίσαπι εκραχραίο5, Ομεπιαάπιοάιπι επίπι Ῥες νεηίγεπι 

[αορο οοτρα8 ππ]νετίαπι εχριτραΐαγ, {ο εἰ ρε τεπες εἴ 

Ῥοτ νεῄσαπι, Αίαιςε Ἰαμοτίο[ε υηῖνεγ[απι οογρι5 ρε ἁῑι-- 

{ατηαηι Πχαπσυτίαια εκρυχραίασ εἴἵ ΠΟΠΠΙΠ(ΠΑΠΙ ῥραγίεΒ 

εΠ]οΙ πεοε[ε ε[ι, Ῥετ αας αογίαπι απίπαταπι Πἱ οεχοτείῖο, 

απο πΙπαγαπι ἀρίαο πιοτάεαπίας εἲ α[πάπε εχοτείίοπθ 

νοκεπίαγ, ἨἩϊρροογαίες αιἴεπι ΡγΙπιο ερἰἀεππίογαΠι 1π Το- 

οππάο Παία ἀῑοῖι Πρσπογαπι {ο]απι Ῥοπαπι ἃο πια κΠπππα είΤε 

Πταπσιτίαπα, απαε εἲ ΙΠΗΓΠΙΟΦ Ρ]αγίπιον Ἡρεταν]ε, Ριαν{8 

Ἠαπιοχ]βας Ῥες νεβσαπα εχοτείῖ5, αἱ αηπαπἆο Ῥεχ 1Πίθ- 

Πιμα. Ὑεγιπι ποα [επιρεγ Ἰοο αοοϊἀΙ, Ὑείοα παπι(ιθ 

1Ἠ Πταπρατ]]5 αἆ αΓΙΠαΥΗΠα εχογείΙοπεπι ΡΓοπιονεῖ, ΡτΙαδᾳ παπα 

ἀεοεπίεσ α1ρ[α τερ]εία Πί εκ ἀπρ]]οῖ σαµ/α, απὶ ααοά 1ρία- 

χαπια φμαλαίεπα ποπ {εγαί, ααααι πποτάαοες {αετῖπί, απί 

ᾳποά Ῥτορίες Ιπιρεοϊμιίαίεπι Ῥταερτανείασ ῬΡεϊαδᾳπαπι ἃς- 

οπιπαἱεπίαγ, εαπι[ϊ ραπσαςθ ΠΠΐ,. Αάάῑί απίεπι Ίαπο μχο- 
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προσιίθησι δὲ, ὅτι ἡ τοῦ σκυτέως ἔτεα πολλὼ οὕτως εἶχς, 

τουτέστιν οὕτως ἦν στραγγουριώδης καὶ πρὸς τὸ ἔσχατο», 

οὐδὲ ἐπιμήνια εὔῃ, καὶ ὅτι ἐπ ὀλίγον ἡᾗ στραγγουρία διελσι- 

πεν. ὕπερ διὰ τὸν τόκον εἰκός ἐστι γεγενῆσθαι. 

κ. 
᾿Ισχίον δὲ τις ἤλγει, πρὶν {σχειν, ἐπεὶ δ ἔσχεν, οὐκέτε {λγ'. 

ἐπειδὴ ἔτεκεν, εἰκοσταία ἐοῦσα, αὖθις ἤλγησεν, ἔτεκε δὲ 

ἄρσεν. ἓν γαστρὶ ἐχούσῃ ἐν κνήμη κάτω δεξιῃ ἢ τρίτῳ 
ϱ) τετάρτῳ μηνὶ ἐξανθήματα, πρὸς ἅ τῇ µάννη χρωµεθα, 

καὶ ἐν χειρὶ δεξιῆ παρα µέγαν δάκτυλον, οὐκ οἶδα ὅτι 

ἔτεκεν' κατέλεπον γὰρ ἐξάμηνον. ὧκει δὲ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, 

τὼ “ρχελάου πρὸς τῷ κρημνῷ. 

ϱ ’ 

[140] «ὖται τῶν κυημάτων περιστάσεις καὶ συνδρο- 
μαὶ οὕτω ποικίλαι τὲ καὶ διαφοραὶ 1) μηδεμίαν ἢ πάνυ µι- 

κρὰν ῥοπὴν ἔχουσι πρὸς πὴν ὑγίειαν καὶ πρὸς τὴν γόσον, 

τοπι οοτίατϊ πιπ]έογιιπι αΠπογίπι {μία οἳ [ο [ο Ἰαδι][[ο, 

Ίοο εβΠ Πταησιτγῖα Ἰαροτα[ο, ϱο ἵαπάςπι πιεπβχιια ἨΟΠ 

ΡτοάΊηε, 4ο ἀετερεπίε Πταποιτία Ἰρεταίαπι {α1{Γε, αποά 

Ρτορίεγ Ρατίππι οομρί[Πε Ῥατ ε[ οτεάετοα. 

ΧΧ. 
Ομαεάατα ργϊµεφιαπι «οπεῖμετει οοπεπᾶἰεεπι ἀοίεῦαι; Ῥο[ὲ- 

Φµαπι φεΤο εοποερἰε, ποπ απιρἰϊίμς ἀοίεδαι. }ἰδε[νπο 

αμίεπι α ρατὶµ ἄῑε τµγ[µπα ἀοίιαε; ππαγεπα μεῖφμε ρεγρε- 

τη. Ῥγαερπαπεὶ ἵπ ἱπγετίοτὶ εἰδία ἄεπιγα, ἴιεπιφιε ἴπ 

πιαηµ ἀεπχίγα αἆ γροἰίίοεπι, εγῖο αμ φιατίο ππει[ε 

Ρι[έμίαε ετηρεγιπὲ, αἆ οµας ππαηπα Μλμτὶς μµεπιµή, 4μαε 

απ ρεγετετῖε πε[εἷο»; εαπα Ἰιαπιφιε [εππε[ῖγενι τεἰιφμῖ. 11α- 

δίίαδαε αμέεπα, μὲ εβο ατδί(γοΥ, ἵπ ἀγελείαὶ αεἀϊἰδις αἆ 

ΤΗΡΕΤΗ. 

Τρ[αο ραγίαἁπα ογουπη[αμίϊας οἱ οοποΙΥ{ΓΗ8 αἆθο νατ]ϊ 

α6 ἀ]νετῃ αἱ πα]]απι απί Ῥετεακίριπυπῃ ΠΠΟΠΙΕΗΠΙΠΠΙ αἆ [απ]- 

ἰαΐἴεπι οἳ πιοτρυπ Γοτησπίας νιἀεπίμταιο ες 1] ππαρῖ5 
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καὶ έοικεν ἐκ τῶν ἐκείνων εἶναι μᾶλλον ἃ τὰς κοινὰᾶς τῶν 
πραγμάτων διαθέσεις ἢ τὰς ἀναμφιβόλους τε καὶ ἰδίας φύ- 
σεις ἐνδείχνυνται, οἶάπερ καὶ ἐν τῇδε καὶ ἔν ταῖς ἄλλαις 

τοῦ παλαιοῦ πραγµατείαις γέγραπται. ὡς γοῦν τύπῳ λαμ- 
βαάνονται ὑφ ἑαυτοῦ, οὕτω καὶ ἐπιπολαίως αὐτὸ διελθεῖν 

ἡμᾶς πρέπει. οὐ γὰρ ἀκριβῶς ταῦτα παρετήρησεν, ἵνα καὶ 
ἐπιμελώῶς ἐξηγεῖσθαι δύναιτο, καθώπερ ἐν τῷ πρώτῳ καὶ 
τρίτῳ πεποίηκεν, αλλὰ ἓκ τοῦ παραχρῆμα εἰς τὰς ἐφημε- 
θίδας ἀνέφερε. εἰκὸς γοῦν ἐν τῇδε τῇ γυναικὶ, τοῦ δεξιοῦ 

τῆς μήτρας μορίου πἐπονθότος, ὅτι εἰς τὸ ἰσχίον κατέ- 
κειτο καὶ ἡᾗ γυνὴ ἤλγει. ἐπεὶ δὲ ἔτεκεν, ἐπαρηγόρηθη ἡ 

ὀδύνη καὶ τὸ κακὸν ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς ἄλλον κατεβάλλετο 

τόπον καὶ τοῦτο κατ ἴξιν, τουτέστιν, ὅταν τῷ τρίνῳ ἢ 

τετάρτῳ μηνὶ τὰ ἐξανθήματα, ὄντος ἤδη ῥωμαλέου τοῦ βρέ- 

σου6, εἰς τὴν κνήµην τὴν δεξιὰν καὶ εἰς χεῖρα δεξιὼν ἐκρά- 

/ησαν. «ἔσθι γὰρ ὅτι τὰ ἐξανθήματα ἐν ταῖς τῆς μήτρας 
διαθίσεσιν εἰς τὸ δέρµα ἐκραγέντα σηµαίνουσιν ὅτε ᾖῇ 

φλεγμονή ἢ ἐρυσίπελας ἐκ τοῦ ἀποξέοντος καὶ λεπτοῦ αἷ- 

ε[[ε αᾳπαθ Ρο[ῖς «ΟΙΗΠΙ1ΠΕΒ ΣθγπΠ ἀἱ[ροβίίοπες, «παπι ἵπ-- 

ἀπλριας εἰ Ργορτίας παίιτας ἀοπιοπβτεπί, αια]ες εἰ ἵπ Ἰοο 

εἰ οπείεγῖ [επ] ορετῖριας [οχἱρίαο [ααΐ, ὉὈί Πίαφαε Γαπι- 

ΩΒΙΗΤΩ Ἠαεο αοοϊρΙαπίαχς, Πο εἰ Γαρεγβοῖε Ίεπας Ἠπεο Ρεζ- 

οἵχγετο ἀεοεῖ, Ἀοπα εωῖπι Ἠαεο αοουχαίε οὐὑ{ειναν]!, αἱ εἰ 

Γεάι]ο εχρ]ϊσατί να]ετεηπί, απεπιαἁπιοάιπα 1Π Ρτίπιο εἰ ἴεΓ-- 

Πο Γεοῖῖ, Υεγαπι 1π ρτας[επίϊ αἆ ἀῑατία τεία]ῖ. Οοη[επία- 

πειπι Ιρίίατ ε[ι Ἠαο ἵηῃ ΠΙαετε, ἀεχίτα πε ῥρατίε α[ο-- 

οἷα ἵπ οοχοπάϊσεπι ἀο]ογεπι «ἀε[οεπάϊ][[ε πια]εγεπιᾳαθ 

ἀο]α][ο, Ροβφιαπ απίεπι Ρερεσῖε, Ἰεναίι ο[ι ἄο]οτ πιᾶ- 

Ίπ]αε α παίιγα 1π απ Ἰοομπ ἀερο[ίαπι ε[, Ἰάᾳπε [ε- 

οππάαπα τεο(αάίπεπι, Ἰοο ε[ 4 παπι {ετίο νεὶ απατίο 

πηεη[ε Ῥβρι]αε, {αοίο Ίαπι ῥρατίαν τοριβΙοτε ἵπ Πρίαπα 
ἀεχίταπι ἀεκίταπιααθ ΠΙάΠΙΠΙ εγαρεγυΠί, Φοῖο πάπια 

4ιιοἆ εχαπἰΠμεπιαῖα 1π {εν αΠεοίῖριθ αἆ ομ{]πι ΘΥΗΠΙΡΕΙΙ-- 

πα βσπ]βοεπί Ἱπῃαπιπιαίίοπθπι απἲ ετγβρε]ας ἵπ μἰεγῖς Ρτο-- 

οτε, αἱ Ιπ ντο ἀ96 παίυτα πιπ]ερτὶ Γοτἱρίυπι εῇΠ., 



Κάῑ ΓΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙ3 ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑαΤ. τι 
Εά. Οματι, ΤΝ. [140.] μι ἳ 
µατος ἐν ταῖς μήτρας ἐγγίνέκαν ὡς ἐν τῷ περὶ γυναι- 
Ἀείης φύσεως γέγραπται. ἡ δὲ µάννη καὶ τὸ ὑπόσεισμα τοῦ 
λιβανωτοῦ ἐπιτηδειότερον πρὸς ταύτην τὴν νόσον νοµίζεταε 
ὢ λιβανωτός' καὶ γὼρ στυπτικὠτερὀν ἐστι καὶ ξηρανεικώε:- 

ϱον. νῦν ὃ ἄδηλόν ἐστε, πύτερον μιᾷ ἢ δυσὶ γυναιξὶ τοῦ- 
το συμβεβηκέναι Φησίν. εἶπε γὼρ πρώτον, ἔτεκεν ἄρσεν, 

ἔπειτα δὲ, οὐκ. οἶδα ὅτε ἔτεκεν  κατέλιπον γαρ ἑξάμηνον. 

κα. 
« . / . ἃ Δ τ ’ Π ΄ 

Εἴ ᾿ {ντιγένεος ἢ τὸ περὶ Λικόμαχον τέκὲ παιδίον σαρ- 

κώδες μὲν, ἔχον δὲ τὰ μέγιστα διακεκριµένα, μέγεθος δὲ 
ὡς τετραδάκτυλον, ἀνόστεον, Όστερον δὲ παχὺ καὶ στρο}- 
φύλον. αὕτη δὲ ἀσθματώδης ἐγένετο πρὸ τοῦ τόπου. 

ἔπειτα ἅμα τῷ τόκῳ πύον ἀνήμεσεν ὀλίγον, οἷον ἐκ δο- 

Φιῆνος. 

Θαυμαστὸς εἴη ὁ τόκος οὗτος, εἰ μὴ ὑποψίαν παρέχη 
αὐτὸν ἐξ ἁμβλωσεως γεγονέναι. πώς δὲ ἡ γυνὴ πρὸ τὀκου 

Επιηπιαίας απἴετη αρίῖας τεπιεάῖαπι Ἰγροβθπια, ἵΠπαππα 

επμγὶς απἲ Ἠραπι {ταοία. Εἰεπῖπι αἀβγιοίοτίαπι πιβρί5 

ππασῖσαπε εχ[Ποσαίοτῖαπι εΠ, ΊΧαπο απίεπι ποπ οοπ/[ίαί 

πίτυπα ππὶ απί ἆπαβις ππυ]ετῖρας 14 ασοϊἁ][Πε ἀῑσαί. Ώιπιϊ 

παπιαε ΡτΙΠ]ηπη, ππα[οα]απα Ρερεσῖί, ἀεϊπᾶςε νεΓο, πος πονὶ 

απἱά ρερετετῖῖ; {ειε[ίτεπι επῖπα τε]Ιφαῖ, 

ΧΧΙ. 

πιϊσεπῖς µαοτ, ομὶ αἆ Νίοοπιαε]μπι Παδιίαδαι, «αγπο- 

{μπα φμίάεπα ριεγµῖη ρερετίε, υεγιῖπ αμ πιακίππας ραγ- 

έες ἀῑ[ἰπείας Παδεγεῖ, ππαξπἰτιάίπετα «εγο Φμαίµογ ᾱἷ- 

ΡΙίογµπι εἰ επος ε[[εε; ἑαπιάεππ εεἶαπι ετα[]ως εἲ τοξιπᾶι». 

Ίρ[α αμµίεπι απο γρατίμπι απ]λείο[α εγαε, ἀείιᾶε [ππικί 

οµπη γατίι Ῥις ῥαπεμπα, αµαίε ε» ᾖμγωπομίο ευοπιµῖε. 

Ἠϊο Ρατίης αἀπηχαρις ε[εί, πΙΠ Πρίαπι ες ἁΡονία 

παῖυπι ε[ο [α[ρίσαγεπιαγ,. Αἱ αιμοήιοάο πημ]ίετ ἄπίε Ρραί- 



960 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ Ἡ. 
Ἐά. ματι. ΙΧ. [140. 141 .] 
ἐγένετο ἀσθματώδης, ἔπειτα δὲ ἅμα τῷ τόὀκω πῦον ἀνήμε- 

σέν, ἐν τῷ περὶ δυσπνοίας εἴρηται ἡμῖν ἱκανῶς, ἔνθα καὶ 
τὰς ἄλλας τοῦ Ιπποκράτους ῥήσεις ἐκ τῶν. βιβλίων ἐπιδη- 

μιῶν περὶ τῆς δυσπνοίας αὐτῷ Ἰεγραμμένας ἐξηγησάμεθα. 
τοῦτο δὲ µόνον παραθήσομαι, ὅτι ἀσθμαίνοντε πυκγὸν 

ἀναπνέουσι καὶ τὸν θώρακα μέχρυ πολλοῦ διαστέλλουσο. 
συμβαίνει δὲ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔμφραξις ἡ) Ὀλίψις τἢ στενοχω- 
ρία τις ἐν τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις ὑπάρχευ. ὅπερ ἐν 
τηδε τῇ γυναικὶ ἐδήλωσε τὸ πῦον. 

κβ. 

[141] Θυγατέρας τεκούσης διδύµους καὶ δυστοκησάσης 
καὶ οὐ πάνυ καθαρθείσης ἐξῴδησεν ὅλη. ἔπειτα ἤ 7α- 

στὴρ µεγάλη ἐγένετο. τὼ δὲ ἄλλα ἐταπεινώθη καὶ ἐρυ- 
ρα εἴη µέχρι τοῦ ἔκτου µηνός. ἔπειτα λευκὰ κάρτα 
παντα Ίδη τὸν χρόνον, πρὸς δὲ τἀφροδίσια οἳ ῥοοὶ ἐβλα- 

πτον καὶ οἱ ἄκρητα ἐρυδρα ἑκνεύμενα ἴευ. 

πι ε[ζεί αβΗπιαῖσα, ἀεῖηᾶς Ὑογο 1Π 1ρ[ο Ρατία ριᾳ8 εΥο- 

1ΩΠΕΓΙΕ 1Π Ἰρχο ἆε ἁΠΠοϊμ τε[ρ]ταίῖοπε α πορῖν αραπάε 

Ῥτοάίίαπι ε[. ΄ Ὀρι εἰαπι αἷϊο Ηῤρροοταί Τεχίμς εκ 

Ἡρτί ερἰἀεποΙογιπι ἆε ἀγίρποεα οοπ/{οπ]ρίο εκρΙΙοιΙπιΠ8, 

Ἠοο απίοπι [ο]μπι αἀάαπι α[μπιαίϊοο ϱΥΕΡΤΟ ας ἀεπί[ο τε- 

{ρΙτατο 1ΜοΓβςΟΘΠΙ41Ε ΠΙάΡΠΟΡΕΤΟ ἀἰ[ιεπάετε, Ἠοο αἰπίεπα 

ασοοἰά1ξ, αποπίαπι ορ[βγιο[ίο ααπί οοπιρτγεῇιο απί απρυβία 

ᾳμαεάᾶπα τε[ρῖτα]οπῖ οχραπῖ6 ἀπῃάεί, αιοᾷ Ἠαο 1Π πηῖι- 

Ἠετο Ρις πιαπΙ{εβααα ζεοῖ!, ς 

ΧΧΠ. 

Όιαοε εα αγἀἆμο γαγιμ Πἰίας ϱεπιε]ίας ειαιε ππι[ίετ» πε- 
θε αζπιοάμπι γετρμγβαῖα ε[, μπῖνεγ[α ργίπιπι ἴπει- 

τηµῖε ἀείπᾶςε υεμίεΓ πιαφτιµς ευαζεύῦαῖ, «οαείιεγαε Ὅεγο 

Ραγιες [μὸ[εάεγιωπι. «4ά [επειπα σφι ππεπΓεπι τµύγα 

Ῥηίπιμπα, ἀείπᾶε γεἰίφμο ]απι ἴεπιρογτε αἶδα αἀπιοᾶιμπα 

Ρτο[ἱωαεγμπιὲ. Ηί νεγο [μπι υειπεγὶ ο[[ιειεῦαπε είφιιε 

πιεηξ τμδίοιωιᾶἰ ργοάίδαε. 



ΚάῑΓΗΑΙΗΝΟΤ ΕΙΣ αττο ΣΠΟΜΝΗΠΜΑ Τ, 361 

Εὰ, Έµασι. ΤΝ. [4114.1, 
᾿Επὶ τῶν ἐπὶ τόὀκῳ κενουµένων, εἰ ἐπίσχεσιρ 7ένηταν, 

µοχθηρόὀν ἐστιν αἴτιον καὶ σημεῖον. κάθαρσις γὰρ τῶν αλ- 

λοτρίων, ἃ κατὼ τὸν τῆς κυήσέως χρόνον ἠὐροίσθη ἐν 

ταῖς φλεψὶ, δαπανωµένου μὲν εἰς τροφὴν τῷ κυουμένω 
τοῦ κατ αὐτας χρηστοῦ αἵματος, µένοντος δὲ τοῦ φαυλο- 

τέρου, ὃ καθ ἕκασιον μῆνα πρότερον ἐξεκρίνετο διὼ τῆς 
μήτρας. ὅταν οὖν τοῦτο μὴ κενωθῆ, τεκούσης τῆς Ίγυ- 

ναικὸς, αἴτιὸν ἐστο τῆς ἐν ὕλῳ τῷ στόµατυ οἰδήσεως, 

ἤτου τῆς μήτρας ἐξαίρει εἰς μεγάλην Φφλεγμονὴν ἢἢ πρὸς 
ἕνα τόπον ἐνεχθὲν, οἰκεῖον τῷ 'δεξαμένῳ πάθος ἐπιφέρει, 

Καθάπερ καὶ νῦν ᾖᾗ γαστὴρ τὸ ἀπὸ τῶν ὑστερὼν ἀναφὲ-- 
θόμενον αἷμα πονηρὸν ἐδέξατο καὶ ιεγάλη ἐγένετο. ἐνίοτδ 

δὲ καὶ ἐπισχεθείσης τῆς μετὰ τύκον καθάρσεως ἤ τὰ νόσος 
ἐγένετο καὶ Θάνατος, ὡς ἐν Θάσῳ τῇ τοῦ Φιλίσκου γυναικὶ 
συμβεβηκέναι φησὶν Ιπποκράτης" οὐ μόνον δὲ ἐπισχεθείσης 

τῆς κατὰ τὸν τύκον καθάρσεως γίνεται ταῖς γυναιδὶ νόσος, 
ζλλὰ λ 5. 3 Δ ς ’ ον αν ἀλλὰ καὶ νοσώδης ἐστὶν ἢ τῶν καταμηνίων ἐπίσχεσις, οὔ. 

Δ .».. Ἱ 3 ς ΐ ” Δ Δ ΄ “” 

μὴν αλλά οὐχ ὁμοίως βλαβερα τῇ Κατα τὸν Ττόκον, ὅτε μὴ 

5Ι απαε οὗ Ῥατίαπι τασοπαπίατ 6οταπι [πρρτε[ιο Πα, 
πιαῖα οαια[α Πσπαπιααε ππα]απι εΠ. Ῥιχσα[ίο Παυϊάεπι-εβ 

βἸπεποταπα, 4παε ρταν]Ιάτίαϊϊ ἴεπιρογε 1Π γεπῖς ασοεγναῖα 

Γαπῖ, αρ[απιρίο απῖάεπι αἆ ρατίης Ὠημίγίίοπεπα πα] απ 

γεηπῖς Ίπεταί [αηρυΐπε, Τεπιαπεηπίθ νετο ἀείετίοτε, ααὶ βη-- 

δα]ῖς πιεπβις Ῥετ πίεγαπι απίεα εχοετπεβαίατ,  Όσαπι 

Πίαφαε Ἠϊο ἨΠοῃ εγαοπαίης ε[ Ῥατιεηίε ππ]ετε, οπί{α 

{απιοχῖς ε[ὶ 1π ππῖνετ[ο «οἵἴροτθ εκΙ[επ[ῖς, απί ΠΈΕΓΙΤΗ πι 

1πασπαπι ἹηπΠαπιπιαοπετα αἀάποῖί, αι αἆ ππαπι Ἰουμπα 

βἀάποίμβ εχοΙρΙεῃπς Ῥεοι]ατεπι πιοχραπι αἀ[ετί, αἱ εἰίαπι 

πυπο γεπίετ 1γαηδ]αίμπι αΏ πίεγο Ῥταναπα [αηρβυαίπεπι τε- 

οερῖί εἰ πιαρημςφ ενα, ἹΙπίεγάαπι Ψετο {ωρρτε[ία εἰίαπι 

Ροβ ρατίηπι Ῥήτραίίοπε, πῖ ἵπ Ἔ]μα[ο ΕΠΙ ΗΠῖ αχοτὶ οοπ- 

Πρι[ε Ρτοπιποῖαϊ Ἡ]ρροογαίε, ΔΑί ποπ [ο]ππι Γαρρτεία 

ἵηπ Ῥατία Ῥατρα[ίοπο ππα]ετίραβ πιοτρις αοοϊάϊξ, γεταπα 

εἴἴαπι ΠιοχΡο[α ει ΠΙΕΠΠΧΙΟΓΗΤΙ Γαρρτε[ιο, ΎΝοπ ἵαπιεῃ, 

πιο ἨΟἨΠ Ρεγαε(αο ποχῖα 11, Ύπαο 1Π Ρρατία ε[. Οιποά 



374 ΄ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΝ Ἡ 
Ε4. Οἶνατε, ΙΧ. [11.1 
µόνον αὐτὸ τὸ πλῄβος, αλλὼ καὶ κακοχυµίαν ἑκανῆν ἐργά- 

ξεται. εἴρηταυ γὰρ ὕτυ τὸ ἔμβρυον ἕλκει εἰς ἑαυτὸ τὸ χρη- 
σιότερον αἷμα, τροφῆς ἕνεκα, καταλείπει δὲ τὸ φαυλύτερον, 
ὕπερ αἴτιον γίνεται τῆς κακοχυµίας ταῖς κυούσαις, ἣν μετὰ 

τὸν τόκον 1 φύσις ἐκκενοι, αὐτὸς δὲ, εἴθ ἡμῶν δόνιων τὸ 

φάρμακον εἴιε καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐκκαθαιρούσης τὸ 

σώμα τῶν Λλυπούντων χυμῶν 4 κένωσις ένοιτο, καθάρσεις 

εἴωῦεν ὀνομάδειν. ἆἔξεστι μέντοι καὶ μαρτυρῆσαι τοῖς πά- 

λαιοῖς οὐ κένωσιν ἁπλώῶς καλεῖσθαι τὴν διὰ καταµηνίων 
ἔκκρισιν, ἀλλὰ κάθαρσιν, ὥσπερ γε καὶ τὴν διὼ τῶν καθαι- 
θόντων γινοµένην φαρμάκων καὶ τὴν λοχέίαν, κάθαρσιν ὠνό-- 
µασαν οἱ ἰατροὶ, οὐχ ἁπλῶς κένωσιν. ἡ δὲ αὐτὴ λέξις 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐξηγηταῖς ποικίλως γέγραπται. «ιοσκο- 
θίδης γὰρ οὕτω γράφει, πρὸς δὲ τἀφροδίσια αἳ οὐραὶ 

έβλεπον. “Πρακλείδης δὲ οἴεται τοῦτο ἀπέθανον εἶναι, διὸ 
νοµίδευ ὅτι θύραι ἦν γεγραμμένον διὰ Ὁ. τῆς μέσης γραμ-- 

µῆς ἐν αυὐτῇ ἢ τῷ χρόνῳ διαφθαρείσης ἢ τοῦ βιβλιογράφου 

ΠΟΠ {[ο]απι 1ρίαπι Ῥ]επι(πάίπεπα, Ὑετιπι εἴἶαπι οβοοσ]ιγπαῖαπα 

ε[ιοῖαί. ἵΝαπι ἀῑοίαπι ο Γοείαπι 1Π [Ε ππε]ίοχγοπι 4πο πι-- 

ἱτιαίατ Γαπσυϊπῖς Ρογίοπεπι {χαλμετε, ἀεΙΕΓΙΟΓΕΠΙ Υετο Τε- 

Ἡπααετε, 4ὐαε οαμία ει ργαερπαπ Ρις οαοοσΗγπιῖαε, παπι 

ηαίνηγα Ρο[ῖ ρατίπη ενασμαί. Αἱ αμοίοτ, [νε πορῖς πιε]- 

οαεπίαπα εχ]Ιρεπδραδ, νο οἰίαπι παϊιτα 1ρία οογρα8 

εκρυτραπίε, 1πΓεβαπίαπι Ἠαπιοχαπι γαουα[ῖο Παί, ΡΙΥΡα- 

εἴοπες ποπήπατε οοη/[αεν]έ,  Ὑείεγταπι ἴαπεα {ε[ιπιοπ]]θ 

θἰῖαπι οΟΠΠΓΠΙΔΥΟ Ἰ]οθί ναοιαἰϊοηοπι Πο Πηρ]οίίες θά 

νοοανϊ 4μαθ ῥρες ππεπ/[ίγαογαπα εχογείῖοπεπα Πἱ, {[εά Ριχςᾶ- 

ἄοπεπι, οπεπιαάπιοάσπι θα εἰίαπι 4Ἡαο Ῥετ Ρρητραηίία 

χηρδἰσαπιεπία εαἴίατ εἰ ]οολμίαπι [ει Ῥιαετρεσ ρυχραίίοπεπι 

πηθά]οὶ ποπιιπατυηί, ΏΟἨπ Ππηρ]οϊίες ναομαβοπεπῃ. Τρία 

γετο ἀῑοίίο γατῖῖ πιοβίθ α Ῥγϊδοῖ Ἱπίετργείίρις [οπῖρία 16-- 

Ειῖωχ.  Ειο[οοτίάε επῖπι ία [οτιδῖς: αᾱ ΥνεΠεγεα απίεπι 

οὖραι τε[ρ]οϊεραηί,. Αἲ Ηετασ]]άε 1 οεπ[ει ε[ε ἀπογεα]- 

Ῥήε, Ῥτορίετεα εχἰβ]πιαί θύραν, αποά ε[ Ίαπμαε, Ῥες ὁ 

Γουϊρίπα εἶε, πιεάῖα Ἱετα ἵπ ϱ αμῖ {επιρογτε ἀερεγά]ία 



ΚΑΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΙΤΟ ΣΠΟΜΝΗΠΙά Τ. ος 
Εά. Οµατί, ΙΧ. [141 149. ] 
πρωὠτου σφαλέντο.. αλλὰ οὐδετέρα γραφὴ διδάσκει τι τῆς 
γνώμης ἐχόμενον τοῦ παλαιοῦ, διὸ ἡἠγησάμην ἐγὼ, μᾶλλον 
ἀπὸ τοῦ συγγραφέως οἱ ῥοοὶ [145 ] γέγραπται, 1 τι ἄλλοι 
ἵνα λόγος εἴη περὶ τῶν ῥύσεων τῶν γυναικείων, περὶ ὧν 
πᾶσα νῦν ἐστὶν ἱστορία. . αὗται μὲν γὼρ καὶ πάνυ ἐν ταῖς 

συνουσίαις τὰς γυναῖκας ἐνοχλοῦσι καὶ διὰ. τὸν ῥοῦν τὸν 
συνεχῆ καὶ διὼ τὴν μεγάλην τῶν αἰτίων Θερμασίαν καὶ τὸν 

κνησμὸν καὶ τὴν τοῦ ὀσφύος τὸ μαὶ βουβώνος ὀδύνην καὶ 

τὴν τῆς νειαίρας τάσιν καὶ τὴν τῆς κακοσµίας σφοδρό 
τήτα. . 

, 

κ}, Ἶ 

Ίμσι χρονίησν λειεντερίῃσιν ὀξυρεγμίη. γενοµένη πρόσθεν 
µηδέποτε γενοµένη, σημεῖον χρηστὸν, οἷον 4ημαιγέτη ἐγε- 

φνετο. ἴσως δέ ἐστι καὶ τεχνήσασθαι καὶ γὼρ αἳ ταρα- 

χαὶ αἱ τοιαῦεαι αλλοιοῦσιν, ἴσως δὲ καὶ ὀξυρεγμίαυ λείεν- 
τὲρίην λύουσιν. 

πιῖ Ῥτίπιο ΗἨρτῖ [οτ]ρα ἀεορρίοι Ύεταπι πεμίχα [ογ]ρίατα 

ἀοοεῖ πο «μ1οβιιᾶπι ἑχ πιεηῖο [εηῖ αοοερίαπῃ. Όματο 

ἀμκογῖπι 66ο Ῥοίΐι αΏ 1Ρρίο αμοίοχε, οἱ ῥοοὶ, Ίιοο εΠ 

Ἰμογες [ονἱρίιπι Γα1[ῇς, νε] αιΙάάααι αἰῑαά, αἱ οχαῖο Πι ἆθ 

ππ]λερτῖ ποτε, ἆε 4Ἡο ἴοῖα ε[ Ἠβοτία,. ἨΗϊο ΠππΠΙΙΘ 

αἀπιοάππα ἵπ οοπρτε[πρας ππα]ετο Ἱπ{οε[αί πια Ρτορίες 

α[Πάαππα Ππογεια ἴαπι Ῥτορίες πιᾶρηαπα ριεΠπάοτιπι οαἱο-- 

τει εἰ ΡΤΗΣΙΙΙΠΙ, ηεο ΠΟη 1ήπΙρογαπῃ εἰ Ιπσαϊπῖς ἀο]οτεπα 

εἰ πα γεπίχϊ {είίοπεπι {οείογίδᾳαθ γεμεπιεηίἶαπι. 

ΧΧΠΙ. 

Γιμευγπῖς [επεετῆς γιοί αεἰᾶις οὗ ογέμς, απίεα πεφκαφμαπα 

[αεεμο ζοππα {δπμπι, αµαἰε Ι)επιαεπείαε εοπεϊρῖε. Εοτ- 

εα[[ αμίεσα εἰίαπι αγίε ρατατε ἰἶοει, «Ειοηίπι δι] μηπποᾶι 

γεγεμγδαιίοπες ππμαείοπες εοπεϊαπιε. Τοτια[[ις ειίαπι 

τμεῖµς αοϊᾶί [ιεπίεγίατι /Γοἴνωπε. 
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«4ὕτη ἡ ῥῆσις μικρόν το ἄλλως γεγραμμένη ἐν τοῖς 
ἀφορισμοῖς εὐὑρίσκεται, καὶ ἡμεῖς ἤδη αὐτὴν ἐξηγησάμεθα καὶ 
τὰς τοῦ Ἐρασιστράτου περὶ λειεντερίας τε καὶ δυσεντερίας 

καὶ τεινεσμοῦ ῥήσεις προσεθήκαµενι, καὶ ἐδείχθη ὕτι ἀλλό-- 
τρια γράφει τῆς γνώμης τῶν ἐπιφανεστάτων ἑατρῶνς οἷον 
Φιλοτίμου, ΠἩροφίλου, Ἐὐδήμου, ᾿4ρχιγένου, «Ίιοκλέους, Πρα-- 

Ἑαγόρου καὶ τῶν ἄλλων παλαιών. διὸ οὐ χρὴ μηκύνειν τὸν 
λόγον. ὃ δὲ λέγει, καὶ }ὰρ αἱ ταραχαὶ αἱ τοιαῦται ἄλλοι- 
οὗσύ, «γίνεται τῷ λόγῳ τῆς τῶν νόσων μεταπτώσεως, ὥσπερ 
ὁ τεταρταῖος ἐπιληψίαν ἰᾶταυ καὶ πυρετὸς ὁστισοῦν σπα- 

σμὸν καὶ τὴν ὀφθαλμίαν διάρῥοια, καὶ πλευρῖεις πέριπνευ-- 
µονίαν καὶ λήθαργον φρενῖτι καὶ τᾶλλα πολλὰ τὰς νό- 
σους θεραπεύει. 

κό’. 

'Ιήδη ἐλλεβόρου πόσευ .{υκίη, τὰ ὕστατα σπλὴν μέγας καὶ 
ὀδύναυ καὶ πυρετὸς καὶ εἰς ὦμον ὀδύναι καὶ ἡ φαλὲψ ἡ 

κατὰ σπλῆνα ἐπ ἀγκῶνι ἐτέτατο, καὶ ἔσφυξε μὲν πολλάκις, 

Ίς ἰεχίας ραπ]ο α]ίετ Γοπῖρίας ἀπ αρΠοτίσπις Ἰπγεπί- 

{πχ αἳ πο Ίαπι 1]]απι εχρ]οιΙπιαςδ, Ῥτοκία εἰ Ετα[ιβτα 

ἂε ΠἨεπίετία εἰ ἀγ[εηίετία εἰ (ἴεπεσπιο {οπίεπίϊας αρρο[ιῖ- 

ΙΠΠ5, ἃο ἀεπιοπβγαίαπι εβ α]]επα α ππεπίο [ογΙ]ρὶ Ργαεο]α-- 

χΠ{Πππιογαπα. ππεάϊοοταπα, ν]άε]οεῖ ΡΗΙ]οϊπϊ, Ἠετορμῇ, 

Ἐιδεπί, Ατομϊσεπῖς, Ὠ]ἱοσ]δ, Ῥταχασοταε αΠἴοτάππ(με γε- 

«εγιια. Ῥτγορίετεα ΠΟΠ ορι5 εβ ππ]{ῖ5 Γεγπιοπεπι Ρτοῖτα- 

Ἰετε. Οιιοά γετο Ρτοπαποίαί: εἰεπίπι Πμ]ισπιοςί ρεγίµγ- 

Ζαείοπες εοποϊαπε, 1ά Πί ταίῖοπε ρεγπιπίαἸοπῖδ ΠΙΟΤΡΟΓΗΠΙ, 

τί αιαγίαπα Περτῖ ερϊ]ερῇβαπι [απαί εἰ ᾳπαςσομπηια Γερεῖς 

οοπΥΠΙΠΟΠεΠπΙ εἴ ορ] λα]πιῖαπι ἀἱαττηοεα οί Ῥ]ειγίῖς ρετῖ- 

Ῥπευπιοπίαπα εί ΡΗγεπ]Εῇ5 Ἱεί]αγραπι οἱ αἰῖ Ρ]εγίαε πιοχβί 

χποχρῖς πιεάεπίατ. 

ΧΧΙΝ, | 
1.γεία υεγαἰτὶ Ροῖίοπε [απαια ε[. Ῥο[ίτεπιο [ει ππαβῃιις 

μέ ἐμπι ἀοΐογες ἐμπι Γεῦγίτ. Ιοἱογες νετο αἆ Ἠιππε-- 

γωπα ρεγπρεῦαπε, αἰφμε νεπα φμάε αἆ ἰἴεπεπι ε[ τι 
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έστι ὃ) ὅτε καὶ οὐκ ἐτμήθη, ἆλλ ἅμα άν διῆλθεν ἢ 

αὐτόματον, ἐξ οὗ δὲ ἰόντων ὁ σπλὴν τὸ δεξιὼ ἐνετέτατό. 

πνεῦμα ἀνεδιπλασιάξετο, οὐ μὴν μµέγαν παρεφέρετο, πε- 

ριεστέλλετο. φῦσα ἐνίουσα οὐ διῄει κάτω οὐδὲν, οὐδὲν 

οὔρει. ἀπέθανε πρὸ τοῦ τὀκου. 

[149] Καὶ ὁ πυρετὸς καὶ ἡ ὀδύνη εἰς τὸν μον καὶ τὸν 
αὐχένα καὶ ἡ τοῦ σπληνὸς οἴδησις καὶ τὸ πνεῦμα τὸ 

δισπλασιαξόμενον μεγάλην τοῦ σπληνὸς φλεγμονὴν εἶναι µαρ- 
τυροῦνται, πρόδηλον γὰρ ὅτι ὅταν ὄγκος κατὼ τὰς ὀξείας 
νόσους ἐν σπλάγχνοις γένηται, φλεγμονῆς ἐσιὶ τὸ σύμπτωμα 

καὶ τούτους αὐτὸς μεγαλοσπλά)χνους ὀνομάδεν. ὑποληπτέον 

δὲ καὶ παραφρονῆσαι τὴν γυναῖκα. ω οἱ 

ο ἐπειδὴ τὸ πνεῦμα ἐδιπλασιάξετο, οὐ μὴν 

μέγα κατὰ λόγον γε. {ᾗ γὰρ δύσπνοια αὕτη ἐγένετο, διότο 
ἐπεπόνθη αὐτῆς τὸ νευρῶδες γένος τῶν ὀργάνων καὶ δια 
τοῦτο ἡ παντελὴς τῶν οὕρων ἐπίσχεσις καὶ διπλασιαζόμένον 

ομδίιο αἀῑβεπώεδαιμ αο ρίεγπιφμε ρι]/αδαε; ἴπεεγάμπα 

νετο πεφµε [εεια εβ, [εὰ µπα οµπι [μάογε αμε [ροπίε 

]μα εοπ[ιάεδαι. Ομίδμς μτοεεάεπείδιις ει αἆ ἀεπιγα 

γεττεπάεύαι.  ορίγίέµς ἴπιμς ἀμρ][ίοαδαιμη, ποπ ἕαππειι 

πιαβπµξ, πιεπίε ππουεύαεµτ, εοαγοϊαδαιµτ Ἰ]αιμς ἵπστε- 

ἀἰεπς πεο οαμίεφμαπι ἀεογ[ωπι [μδίδαι, πεφμε πιε]εδαξς 

οδῖῖε απἲε ΡραγέμΠηι 

Ἐτ {ευτῖς εἰ ἆο]οτ αἆ Ἱπαπιεταπι εἳ οεινῖοεπι οἱ ]1ε-- 

ηῖς ἴπππογ εἰ ἀπρ]ϊοαίας Γ[ριγπις πιασπαπι επῖς τη Παπιπιᾶ-- 

Ποπεπι ε[ε {ἰε[απίατ. Μαπ[εβαπι ε[, «παπα ἵπ πιοτβῖ6 

4ου] ἁερτοίαπ μπι {απιοι νηοετίρας 1Ππ[Πάεί, ειπα Ἱπῇαπι-- 

πια []οπῖς εἴζε [Ὑπιρίοηια Ίοδφαθ 1ρ[ΗΠΙ νοσαχθ γΙ[εεΓΟ[ΟΒ. 
Εκἰ[Ηπιαπάιπα εί οἴῖαπαι πια]]είεπι ἀε]γα[ἴα κ. 

. ο ψ αποηίαπι Γρίσιίας ἆπ- 
ΡΠεαραίασ, Ποῃ ΤΑπΙεπ χαοπθ πιᾶσηυς. Τρία παπιᾳαθ {ρί- 

χαπάΙ ἀῄοπ]ία οοπησεραῖ, απία ἨΠΘΕΓΝΟΤΙΠΙ ΟΥΡΑΠΟΓάΠΙ 

δεμις 1ρ[μθ α[εοίαπα εταῖ, Ῥτορίετεααιαε ππϊγετία υγ]ᾶ- 
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ἐγένετο εὐπνεῦμα. διὼ τί δὲ οὐ μέγα; ἢ διότι κατέψυκτο, 
περιεστέλλειο γὰρ, φησὶν, ᾧ ὀνόματι χρῆται αὐτὸς κατὰ 

τῶν αποψυχοµένων τὴν ἔμφυτον Θερμασίαν. οὕτως ἴσμεν 

ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν γεγράφθαι, ἐξ ἀρχῆς δὲ πὲ- 
θιεστέλλετο καὶ διὰ τέλεος καὶ πάλιν ἀξὶ περιεστέλλετο, 

περὶ τῆς τοῦ «εάλκους γυναικὸς, αλλὼ καὶ περὶ τοῦ κατα- 

κειµένου ἐν τῷ «Πεάλκους κήπῳ ν ἑπτακαιδεκάτῳ φησὶ πρωὺ 
ἄκρεα ψυχρὰ περιεστέλλετο. περὶ δὲ τῶν δυσπνοιῶν τού-- 

Ίων καὶ τῶν ἄλλων ἁπασῶν, ἅσπερ Ἱ/πποκράτει ἐσεὶν εὖ- 
“ρεῖν, διελεξάµην ἐγω ἐν τρισὶ βιβλίοις ἃ περὶ δυσπνοίας 
ἔχουσι τὴν ἐπιγραφήν. εἰκὸς δὲ καὶ τὴν φλέβα ἐπ ἀγκώνν 
τετασθαι, ἡᾗ εἰς τὸν σπλῆνα φέρεται καὶ τοῦτο πεπονθέναυ 

διὰ τὸ παχὺ, ἰλυώδες καὶ δέον αἷμα τὸ ἐν αὐτῃῇ. τοῦ δὲ 

πάθους βοήθημα μέγιστον νομίζεται ἡᾗ φλεβοτοµία, μάλιστα 

δὲ διώὼτὴν τοῦ σπληνὸς φλεγμονήν. οὐκ ἐγένετο δέ. τὸ δὲ ἔσφυξε 
λέγει, ὅπερ καὶ τῆς φλεγμονῆς τε καὶ τοῦ ὄγκου σημεῖόν 

ἐστιν, ἐν οἷς οἱ παλαιοὶ εἶναυ σφυγμὸν εἰρήκασιν. τὸν δὲ 

χυπι Γμρρτοίπο {αοΐα ει ἀπρ]ιοαβαίμτααο Γρι]ία,  Όις 

ΒΙΗίΕΠΙ ἨΟὮ ΠΙβΡΠς 2 ααἲ απῖα τε Ἰρεγαβαίατ: οοαγοίαραίατ 

επίπα, Ἰπηπῖέ: ᾳπο. νοοαρυ]ο ἵπ 18 αἰπίας αι Γεουπάυπα 

ηΘΏΠΥ ΕΠΙ Ο8ΊΟΥΘΠΑ γε[ρεγαπίΗτ, 1ο [οἴπας 1π Τεγίῖο ερί- 

ἀεπι]ογηπι [οπἱρίππι ε[ῖε. ΑΡ ἹΠπΙϊῖο ααἰεπι οοαγοϊαβθίαχ εἰ 

1π Ώπο 4ο 1ἱεγμπα {επιρετ οοαγοϊοραίαχ; ἄε Ὠεα]οῖ πκοτοα, 

1Π1Ο εἰ ἀεομπιρεηίο 1π Ώεα]οῖ Ποτίο [ερίίπιο ἀεοίπιου Ἱπ- 

αὐ1Ε, ΠΠ8ΗΘ οχίγεπια Πρίάα οοβτγοἰαβαπίατ,. Αἲ 4ο Πίς 

Γρίγαπάϊ ἀϊβιοα]λαίιραςδ αο ἆ4ᾳ ας οπιπ]ραςδ 4αας τερεΓίτε 

1ἱοεί αριά Πιρροσταίεπι, Ιοᾳαπίμς {απ εσο ἔῖρας 1π Ηρτῖς 

4ε ἀγίρποοςα 1π[ογρίίοπεΠι Παρεπρας. Οοη{εΠίαπειῃ γετο 

ε[ εἰῖαπι γεπαπα, απαε αἆ Ἰεμεπι Γεγίατ, αἆ ουΡΙΙ Πεχαπι 

Ῥουτεοίαιπι ε[ε, Ἰάφιε ραίῖ Ρτορίες ογα[ωπα, Γοεσα]εῃ ίαπα 

εἰ {εγνεπίεπα ε]αθ [αησυΐπεπι. Όμ]ας αΠεομοπῖ αιχ1 Πάπα 

ὨΙαΧΙΠΙΠΠΙ οαΜ[εβαίαγ γεπαε [εοίῖο, Πιαχίπιε ΥεΤΟ Ρτορίες 

ΜεΠῖθ πῇαπηπιαίῖοποπαι, οααθ ΙΠΙΠΙπια Γαοία εΠι, Ῥμί[αδας 

ααἴεπι, Ἰπαυῖξ, απο. εἰ ΠπῃΠαπιπιαἰ]οπῖ9 οἱ ἴαπποσῖς Πρπαπι 

εβ, ἵπ οαἶρις γείεγες ρα][απι εἰε ἀῑχεχμπί, Έππποτεα 
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ὄγκον μαρτυρεῖ τὰ ἐπόμενα, ὅτε φησίν’ ἀλλ ἅμα ἱἹδρῶτο 
διζλθεν οἢ αὐτόμαιον, αὐτὸν σηµαίνων ἢ δι ἱδρώτων ἢ 

καὶ ἄνευ διεληλυθέναυ . . .ὶ 

ὅτι μὲν οὖν τῆς ἁλυκῆς τὲ καὶ ἁλμυρᾶς μετέχει ποιό- 
τητος 3 γεῦσις ματυρεῖ, πολλάκις δὲ καὶ πικρότης τις σα- 

φὴς αἰσθάνεται. ἔστι ὃ ὥσπερ ἐν τοῖς ὑγιαίνουσιν ἁλυκὸς, 
ὡς γινώσκεται παραρέων εἰς τὸ στόμα τῶν ἀκόντων ἑδρὼς, 

οὕτω καὶ ἐν τοῖς νοσοῦσιν. ὅμως δὲ παρὰ μικρὸν ἐξαλλάτ-- 

τεται καὶ κλἰνεταέ πως πρὸς τὴν τοῦ κρατοῦντος χυμοῦ καὶ 

νοσοποιοῦ γεῦσιν . ο - . 
- κ “ αλλ ἐστὶν ὅτε καὶ 

πρὸς ἀγαθοῦ διαπνεοµένων τῶν λελεπτυσμένων χυμών, οὓς, 
ὕταν ὧσε παχυµερέστεροε, ὃν αἰσθητῶν ἐκκρίσέων ἡ φύσις 
ἐκκενοῖ τοῦ σώματος, ἑδρῶτας τὲ κινοῦσα καὶ πλῆθος οὕ-- 

ρων ἢ διαχωρηµάτων ἢ ἔμετον ἐπάγουσα. νῦν δὲ οὐκ ἐκ- 

καθαἰρουσα τὸ σῶμα καὶ κινοῦσα τα λυποῦντα φαίνεταν 
ἡ φύσις ἐργαξομένη τοὺς ἱδρώτας, ἐπειδὴ οὔτε διῇει κάτω 

αμίεπι ε[ε Τε[Παπίατ [εφιεπίῖα, ἄαπι ἀῑοτ: ἔΖτετμπι μπα 
οι Γμᾶοτε αμὲ [ροπίε [μα εοπ[ιάεδαι; φπἴρας χρ[απα βρηῖ- 

Ποαί αμί ουμπι Γαάορας αμῖ εἰ οἶίτα [αάοτες ἀῑ[Πο]αίαπι 
{υ1[19. . ο κα τς | 
Οποά Ιἴααπε εἰ {[α][αο εἴ πιαγίπαε οπα]{α[ Ῥραγιοῖρεῖ 

ἰεβαίατ ρυ[ς. Όδΐερε γΥετο εἰ απιαγϊἰαἆάο αμαεάαπι πιβπῖ-- 

{εβα ἀερτε]μεπάτίατ, ἘΠ απίεπι αἱ 1π [απ] [α][ᾳς ἆο]ου, 

ηΐ οορπο[ο]ίατ { [αάος οα[α 1π 09 οοπῆυαί, Πο 1Π 46ΡΤο-- 

εδ. ἨΝιΠΙ]οπιῖπας ἴαππεπ ρασ]αϊῖπα πιπἰαίας εἰ αἆ Ῥγαεάο- 

τη]ηαΏῖς ἨΠΙΟΥΙ5 πποΤΡΙΠπΙ(πε εχοϊίαπ![ῖς σα[απι. .ἱ 

ωἱ ά µ Θεά, Ιπιεγάαπι εἰῖαπι 

αἆ Ῥοπιπι εΠ Ῥεγ[ριταίΙ εἰ απεππαίῖς Ἠυπιοτίραδ, αἩοθ 

ο οοτροτε» 4πωπι οτα[ποχες {αετ]πῖ, Ῥετ Γεπββί]ες εχοτθ- 

Ώοπες Ὠαίητα Υαουμαῖ, αῬῖ Γαάοχες εἰ υγίπαγαπι αιῖ ἀε]ε-- 

οἰἴοπαπι οορῖασι απί νοπ]ίαπι Ιπνεμ. Ἀμπο νετο αδὶ 

ΏοΠ εχρυγραί οοχρᾳς εἰ ϱ«υ8ε ππο]ε[ία Γαπί οοπιπιονεῖ, νἰ- 

ἀείαχ πβίυτα [αάογες εἴποετε, αποπίαπι Ἠειαθ ἀεογ[απα 

αυἱεαυαπι ἀε]ιοιεραί, πε(πε υτίπᾶπι ἐπηεραί πιω]]ες, υέ 
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οὐδὲν, οὔτε οὔρει ἡ γυνὴ ὧςρ τὴν περιουσίαν τῶν μοχθηρῶν 

ἐκκρίνεσθαι, ἀλλὰ πρὸ τόπου ἀπέθανε. 

’ κξ. 

[111]. Τὰ ἀμφὶ φάρυγγα ἑτερόθῥοπα, ὁρμήσαντα, οὐκ 
ἐφελκώδη, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μετῆλθεν, εἰς σπλῆνα ὀδύνη 
ᾖλθεν ακρίτως. 

Τοῦεο κατ ἴξιν ἐγένετο, ὃ γὼρ εἰς τὰ ἄριστεραὰ μετῆλ- 
Όεν, κατέσκηψεν εἰς τὸν σπλῆνα καὶ ὀδύνην εἰργάσατο καὶ 

οὖκ ὠφέλει, διότι ἀκρίτως. εἴωθε μὲν “Ιπποκράτης οὕτω 

γράφειν, ὡς λέγειν, τὰ παρ οὖς καὶ τὼ κατὰ φάρυγγα 
σηµαίνων τὰ ἐπάρματα, τὰ σκληρύσματα, τὰ ἐρυθήματα, 

τὸ οἰδήματα καὶ τὼς παρωτίδας καὶ κατὼ τουτὶ τὸ σηµαι- 

νόµενον εἶπεν ἐν τῷ πρώτω τῶν ἐπιδημιῶν. ἐπάρματα δὲ 

παρὰ τὰ ὧτα πολλοῖσιν ἑτερόβῥοπα ἦν καὶ ἐξ ἀμφοτέρων 
τοῖσε πλείστοισυ ἐνδεικνὺς, ὅτο παρὰ ἓν µόνον οὓς ἡ πα- 

ῥτανοτυπα ἨἩππποσαπι τεάμηζαπίίαπι εχοεγηετεῖ; [εά απῖθ 

Ρατίσιη οΡΗῖ, 

ΧΧΥ. 

Όμαε οεἴγομιῃ ᾗαμεος αἆ αἰιεγμιγαπι ματίεπι [μα ἱγγηρείοπε 

φετρεύαπί, επιἰεεγαῖα ποπ [μὲ ἵπ [μηἱέγαπι ἔγαπ/τεγιήε, 

ἴπ [ρίεπεπι ἀοίογ ρτοσε[[τε εἰέτα )κάιεαίοντεπαν 44 

Ἠοο ο ἀϊγεοίο αοοϊᾷ1ῖ, Οαοά επίπι αἆ βπίβτα ἰείεῃ- 

αἷι, αἆ Ἠεπεπι ἀε]αίαπι ε[ι ἀο]οτεπππε οοποϊαν]ῖ, πεαπε 

]αναραξ, αμοπίαπι οἶἵτα Ἱπάιοίαπι. Οοπ[αενῖέ [απο Ηιρρο- 

οχαίες 1ία [ογίρετε απο ἀῑσαί, 4Ἡάῑε αἆ απγες εἰ ᾳπαε αἆ 

{αιοεδ, Ύπππι Πασπὶβοαί ερατπαία, {οἱεγγδπα, 1τυβοχες, 

{ππιογες, Ῥατοίίάας, αιια Πρπήβοαίίοπε ΡρτοπαποϊανΙῖ Ργίπιο 

ερἰἀειμΙοσαπι Ἠρτο. Αἲ εραγπιαία [ει {πρετου]α πια]19 αἆ 

αἰ{εγαίγαπι ααγεπι, Ρ]ατιπιϊς εκ πίχαφυε Ῥτορεπάεγιαμέ, φπ]-- 

Ῥας Ιπάἶσαί: 1π ππα {ο]απι αμγθ ρατοί]άεπα {αῑΙε, Αίαιε 



΄ 
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Εὰ. (λατι, ΙΧ. [41] 

θωτὶς ἦν. καὶ πάλιν τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον φλεγμο- 
ναὶ µετ ὀδύνης εἰς ὄρχιν ἑτερόθῥοποι, τοῖσι δὲ εἰς ὦμφο- 
τέρους. καὶ µετ ὀλίγον περὶ κυναγχικῶν φησὶν, οἷσι μὲν 
οὖν ἦν ἐς ὁρθὸν ἐξόγκωμα, μήτὲ ἑτερόθῥοπον, οὗτοι οὔτε 
παραπληκτικοὶ ἐγένοντο. ον αἱ 
α οὐ δύνατα» γὰρ ὀξύς τε καὶ καίων ὃ χυμὸς, ἐξ οὗ 

γίνεται πυρετὸς, ἐν τοῖς ὡὠσὶν ἀπύόστασιν γεννᾶν. ἐν δὲ τοῖς 
κατωτέρω τοῦ σώματος µέρεσι γίνονται μὲν αἳ ἀποστάσεις 
ἐκ τοῦ ψυχροῦ σφόδρα καὶ παχέος χυμοῦ, ὥσπερ ἐκ τοῦ 
µέσου τούτων αἱ παρωτίδες. Ὑ ν ον 

κστ’. 
“Ἱέρωνι ἐκρίθη πεντεκαιδεκαταίῳ. τῇ Κώου ἀδελφεῃ ἧπαρ 

ἐπήρθδη σπληνικὸν τρόπον, ἀπέθανεν δευτεραίη. 

“έρων ἐκρίθη καὶ διὼ τοῦτο ἐσώθη. ἐν δὲ τῇ ἀδελφῆ 

. 

Πίεγαπη: οπϊραδάαπι εἰϊαπι Ῥτοσεβα οογρογῖς 1π {ε[ίοι]ο-- 

τυπα αἰίετήπι, απ]ριιδά8πι Ύετο 1π μίταπι(πε 1ΠΠαπαπια{1ο-- 

ηθςδ ΟΠ ἆο]οτε οοποϊάμηϊ, ϱἱ ραμ]ο ροβ 4ε απηδῖηα Ίαρο- 

ταπήρας Ιποπέ, απἴρας Ιαφαο 1π τεοίππι εταῖ {ππιου, 

πεφιιε 1π αἰἴεταπα ρατίεπι ρτορεπάεραί, Ἠϊ πεφπε Ραταρ]ο- 

ο(ἷοί εβιοϊεραπ{ιγ. ε) τα ὁ οἱ 

Ίοπ εηῖπι Ροίε[ῖ αοεγ εἰἴ ατἆεῃς. Ἠππιογ, εχ απο Πἲ {ευτῖς, 

1η απτῖριςφ αΡ[οε[απι Ῥτοογεατε; 1π Ιπ[ογιοτίρας απίσπι 

εογροσῖς ρατάρας Πιπί απ]άεπι αὐ[οε[ίας εκ νεµεπιεπίί 

{]σιάο εἰ ετα[ο Ἡμπποτε, απεπιαάπιοάιπι εκ 1Π[ίοταπα Πῃθ- 

4ἱο Ρρατο[]ἀεβ. - ευ) αἱ 

ΧΧΝΕ 

ΕΠιεγοπὶ ἀεεῖπιο ομίπιο ]μαίσαείο Γαοΐα εξ. Οοἱ [ογοτὶ 

/ΓΡ]επίεο πιοᾶο ]εεμτ [μδίαειωπα ε[ξ αο αίε [εεμπᾶο ΠποΥ- 
πμπα εἰ. η 

Η]ετοπϊ ]πά]σαίϊο {αοία ϱ[ι ρτοϊπάεαιμε οοπγνα]υ1Μ, Οµ]α 

σΑἀΙΕΝύ5 ΤΟΜ. ΧγΙΙ, Α 8 



3τ0 1ΗΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΓΕ ΠΙ{ΠΗΠΜΙΣΙΝ Ἡ 

Εά. Όλασι, ΙΧ.» [141 4451 ρ 
τοῦ Κώου τὸ τοῦ ἥπατος ἔπαρμα σημεῖὀν ἐστι µεγαλης 
τοῦ ἥπατος φλεγμονῆς, διὸ ἐν τῇ δευτέρα τῶν ἡμερῶν ἀπέ- 
Φανδ. 

κδ’. 

[116] Ἠίων ἅμα τὲ οὔρει ὑπέρπολυ, ἀνυπόστατον καὶ 
αἶμα ἐξ ἀριστεροῦ. ᾖἡν γὰρ καὶ ὁ σπλὴν κυρτὸς καὶ 
σκληρὸς καὶ ἄνω περιεγένετο ὑποστροφή. 

Σηµαΐνει τὸν τοῦ σπλάγχνου ὄγκον τῷ εἰπεῖν, σπλὴν 
κυρτός τε καὶ σκληρός. οὕτως μὲν γὰρ καὶ ἐν τῇ τοῦ Φι- 
λίσκου ἱστορίᾳ, σπλὴν, φησὶν, ἐπήρθη, περιφερεῖ κυρτώ- 
ματι. καὶ ἐν τῷ προγνωστικῷ τῶν ὑποχονδρίων πόνους τὰ 

καὶ κυρτώµατα καλεῖ, ἃ ἔμπροσθεν οἰδήματα προσηγόρευξΣ. 
έστε δὲ ταῦτα, πάντες οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι, χωρὶς μὲν 
φλεγμονῆς οὗτου γινόµενου, πνευματώδεις, καὶ μάλιστα ὅταν 
ὧσο πρόσφατο» 

νογο 1Π Οοἱ {ογχοχθ Ἱεραίῖθ {απιος Ππρπαπι 6[ πιαρηαο ἵπ- 

Παπιπια]οηῖς, Γεοιπάο ἀῑε 1π{εγῖς 

ΧΧΥΙΠ. 

Φϊοπὶ Φαμπι εν ἰαγβα μτίπα πι] [μδ[ιάετει, εἩ πατα 
πίτα [απσμις ετωρῖ. «Εἰεπίπι {επ [ωη[ωσα ἰπομγυμ 

εται ας ἆμγως [μρεγπε ππαηι. Ἠῦις γεοἰάίνα. 

Ὑιςοετῖς ἔππιοτεπι Πρηϊῃοαϊ ἁππι ἀῑοΙε Ἠεπεαι εἰ ἵπ- 
οπγναπα εἰ ἆαταπι ε[[θ, Θὶο εἴεπῖπι απ ῬΡΗ1]ςοῖ Ηϊδίοτία: 

Γρίεπ, παμε, Ιπιαπιπ]ξ οἰτοα]ατί Ιποπχναίίοπθ, Εί ἵπ 

Ρτορποβῖοο Ἡγροομοπάγίοχαπι εί ἀο]ογε εἰ οιτναβῖοπεθ 

γοσαξ, ᾳμα8 [αρεχῖας {ΠπΙογες ἀεποπιίπανεγαί. δαπί αυἴεπι 

Ἠ1 ΟΠΙΠ6Φ {μπιογθα, οαμῖ ργαείετ παίιταπι οἶίτα ἱπῇαπιτηᾶ- 

Ἠοπεπι οοπηριπί, Παἰα]επίῖ αω]άθπι, 8ο ππακῖπιο 4 παπι 

τεεεηίθς εχ{{εγ]ηῖ, 



ΓΑΙ ΤΑ4ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΛΗΜΑ Σ. γι 
Τά. Οµατι. ΤΧ. [145.] ί 

κη. 

"Ην δὲ τῶν κπυναγχικῶν τὰ παθήματα τάδε, τοῦ τρα- 
χήλου οἳ σπόνδυλοι ἔσω ἔθῥεπον. τοῖσι μὲν πλέον, τοῖσι 
δὲ πέλας καὶ ἔσωθεν ἔνδηλος ἔγκοιλον ἔχων ὁ τράχηλος 
καὶ Ίλγει ταύτη ψαυύμενος. 

ι] 3 ος ” ” 

Τὸ κυνάγχης εἶδος ἐκτίθεται νῦν σπανίως ἡμῖν έωρα- 
Δ / Ωω] 

µιένον. ᾖήίνεταν μὲν κατὰ τοὺς πρωτους σπονδύλους, ὧν ὁ 
δεύτερος ἔχει τὴν ἀπόφυσιν, ὀδοντοειδῆ ὀνομαξομένην. ἀφ 
Ζ΄ ε ν , ο 

ἧς καὶ τὸ µόριον ὀδοὺς ὑφ Ιπποκράτους καλεῖται. «φησὶ 
- / ’ 

δὲ κατωτέρω τοῦ σπονδύλου τούτου γἐγονέναι τὴν κυνάγχην,͵ 
. ” ο” ’ 

οὐχ ὁμοίως ὀξεῖαν οὖσαν τῇ κατὰ τὸν δεύιερον γενομένη. 
οὗ µόνον γὰρ µετάστασις τῶν σπονδύλων ἔσω, ᾖἥτις ὀνο- 

; ’ 3 4 Ἆ ε 3 3 Π ”- 3 ἀ 

µαάξεται λὀρδωσις, αλλὰ καὶ η εἰς τοὐπίσω ταῖς εἰς τὴν 
5, ε’ »  ” 

έσω χώραν τᾶσεσιν ἔπεται, ἑλκομένων τῶν νευρωδών σωµά- 

των ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα συνισταµένων παρὼ «φύσιν ὄγκων. 
4 5 . / ε ’ Ἀ ΔΝ ’ . ” 
ὕταν οὖν εἷς μόνος ἕλκηται σπὀνδυλος ἢ καὶ δύο καὶ τρεῖς 

η ΧΧΤΥΠΙΙ. 

Οἱ αμτεπι απρίπα ἰαδογαδαπε, εοτµτῃ Ίαε [πε α[}εοεο- 

πει. Οετυῖεῖς υεγιεῦγαε ΙπΙτο υεγρεθαπὲ, οιϊδιαάατι 

αππρἰἰμς, ομιδμσάατα ρτορε εοἰίωτπφμε οο/ρἰοιιαπα ΙΟ 

εαρίιαῖεπα. Ιιαδεζαῖ εἰ ας Ῥατίε οοπἰαείµπῃ ἀο]εθαῖ. 

ΆΧωπο αηρῖπαθ [ρεοῖεπι εχκροπῖῖ, 0188 Τ4ΤΟ α ποβῖθ 

ν][α εΠ. ΕΙ απίεπα ἵπ ρεϊπὶς νετίεργῖ, πατάτα Γεεππάα 

Ῥγοσε/[απα Ἠαδρεί ἀεπίΙ[ογπηθιι ποπ]παίαπα, α 4πο αἱ ρανς 

4επς αἲ Ηιρροοταίε νοσαίιτ, ἨὨϊοῖί απίεπι πίτα Ἠαπουο 

{ νετιερταπι αηρίπαπι εχΗΗ[ε, Ποπ ῬεΓαε(πο αομίαπι ο 

εαΠι 4πάε Πί 1π [εουπᾶα. ΝοΠ επῖπι [οἶαπι εἴὶ νετίερτα- 

ται 1ΠΙΥοτ[απα ἀεπιῖσγαϊο, 4πε ραπάαίΙο ΠΟΠΙΙΠΩΙΗΣ, νε- 

ΤΗΠΑ εἰῖαπι 9«Ἡθε τεἰτοτ[απι {εηῇβοπες αἆ ΙΠΙεγίογεπι γερῖο- 

πεπα {εη]τασ, ἰχγασοίῖ ηποχγοίι οοτροσίρι5 α ἑαπιογίρας Ἰῖο 

ουπίτα παίαταπι οοπβ[επίῖρας,. Όσαπι {ρίταγ ππα [ο]α ἵτα- 

Ἠπέιχ νετίερτα, νε] οἰῖαπι ἆπας ἴγεδνο πιωίμα [ετα, Γρῖπα 

Δα 3 



το ΙΠΠΟΝΡάΤΟΙΣ ΕΠΙ ΙΗΠΠΙΙ2ΊΝ Ἡ 
) 

[4. Οµα5. ΣΧ. [145.146 , ο αμίνης, 
ἐφεξῆς αλλήλων, λορδοῦταυ κατ ἐκξινο τὸ µέρος Ί ῥάχις. 
: . χλ ” « , δύλ ΄ Ἀ λ ! 3 

ὕιε δὲ μειαξὺ τῶν ἑλκομένων σπονδύλων εἷς ἢ πλείους απα- 
3 ς , Ε -” 3 α / ” 

θεῖς δαμείνωσι, οὐ λορδοῦσθαε, αλλα αναπαλιν κυρτουσθαυ 
. ΄ ” 

συμιήαίνει τούτου. ὡς εὲ κατὼ Οάτερον µέρος ἤτου τὸ 
Ξ . λ 5 , » 

δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν ἡ ὀλκὴ γένηται, πρὸς ἐκεῖνον σκο- 

λιοῦτου ἡᾗ ῥάχι. Φφησὶ δὲ ἐπὶ μὲν τῆς λορδώσεως οὐδένα 

γενέσθαι παραπληκτικὀν, ἐπὶ δὲ τῆς σκολιώσεως ἐν τῷ 
” Ν ’ »/ { Δ : Δ , 

περὶ ἄρθρων φησὶ γενέσθαι ἄχρι χειρος. τουτὶ δὲ τὸ πα- 
ἳ ἤ 3 Δ ’ ᾿ -- ] 3 

Όος γέγραφεν αὐτὸς εἶναι Θανάσιμον κατ ἐκεῖνον τὸν ἄφο- 
. Ε.1 . -” ε ΄ 

ρισμὸν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἦν, ἐπὶ πυρετοῦ ἐχομένω ὁ τράχηλος 

ἐξαίφνης ἐπιστράφηται. καὶ κατὰ τὸ προὀῥητικὸν, ἕἔνθα 
υ] 

ν κ κώκν τών : εν ν ὁ 
φησὶν, οἷς' πνεῦμα ἀνέλκεται, φωνὴ δὲ πνιγώδης, ὁ σπόν-- 

ὄυλος ἐγκάθηται. ὕταν [140] γὰρ οἳ ἐπικείμενοι μύες ἓν 
τοῖς πρόσω µέρεσι τοῦ ὀδόντος Φλεγμήναντες Ἠἢ ὁπωσοῦν 

ἐγταθέντες πρὸς ἑαυτοὺς σπάσωνται ὕλον τὸν σπόνδυλον, 

ἡᾗ μὲν ὀπίσω χώρα κοιλοτέρα φαίνεται, Ὀλίβεται δὲ ὃ λά- 

ουγξ καὶ κατὰ τοῦτο πνίγονται. σπανιωτάτη δὲ ᾗ τοιαύτη 
; 3 3 - 3 

κυνάγχη γίνεται παὶ κατ ἐκεινον τὸν ἀφορισμὸν, πρεσβυτέ- 

Ραπᾶα Ἰαχαίπς ἵ]]α ἵπ ρατῖθ. Όπαπι Υειο Ππίεν αἰίταςίας 

νεγίερτας πα νεὶ ῬΡ]αγε5 Ι]]αείαο Ρεγππαπ{ογΙηί, ΠΟΠ 638 

Ραπάατ!, Γοᾷ εοπίτα σἴρρεσοεγτε αοοϊἀἩ, πί { αἆ α]οτιίγαπι 

ῥατίεπι αέ αἆ ἀεσίναπι νεὶ Ππίβῄταπι Ρατγίοπι αἰγαςί8εο 

βαι, αἆ Ί]απι Ερῖπα Ἱπίοτααεαίαν. Ώἶοξ απίεπι ἵπ [ρίπαθ 

ααἰάεπι ραμάαἰῖοπε π]]απη Γαοἴπι εἶζο ραγαρ]εοίίουπα, Ἱπ 

ορ Ιᾳπαίῖοπο νοχο Ηβχο 4ε ασίοι]ῖ αἀαδηαε πια πα Ῥαγα- 

Ρ]εοιίοαπα Ποτί Ρτοπαποῖαί, ΑΙ Ἠαπο αβεοίαπι {ρ[ Ιεία]επι 

ο[[ο [οπἱρΠῖ Ίου ἵπ αρλοτίδπιο, οα]α5 παπι ει; [ Γεῦγε 

ἀειεπιο τερεπίε οετυῖχ ΙΠΙοΓΦεαιάτ. Ἰπ ΡτοτγΠείῖεο πο-- 

απςα, αδί ἀῑοΙε: φμίδις [ριγίεως αἰιγα]ίειμγ, ρου αμίεπι [ι]- 

Ίοεαι, ἰπ[ιᾶει «εγιεύγα. Όιιαπι επῖαι αἀ]αοεηίοο ππαδου]ά 

ἵπ απἰεγίογῖθα5 ἀεμίῖς ρατᾶρας {ετνε[οεμίες ααἲ ᾳαοπιοάο- 

οαπαααο 1ΠίεΠΠ ἰοίαπι αἆ [ο νεγίερταπι αἰἰταχετίιηῖ, χεσῖο 

α πίσσα ία Ρο[εγΙος οἂνα πιασῖ αρρατεῖ, Ῥτεποϊίας αἲ- 

[ει Ίαίγης Ἱπάεφπο [αῇοσαίατ. Αἲ τατίίΠαια ε[ Ἱα]ασπιοςἱ 

εγΠαπσ]ο αἱ 11 11ο αρΙοχίδππο. Ῥοπίοπίρας απίεπι {α0[15 



ΚΑΙ ΤΑ 4ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΛΙΑ Ἠ.  3Το 
ΓΕ. ματι. ΤΧ. [1461] 

’ σ- ’ -” 8 ΔΝ 

ροισι δὲ }ἐνομένοισι παρισθµία σπονδύλου του κατα το 

ἐνίον είσω ὥσιες. σηµιαίνευ δὲ τοῦτο τὸ γένος κυνάγχης 

καὶ ἓν τῷ περὶ ἄρθρων γράφων οὕτως" καὶ μέντοι καὶ 
αναγκάζονται κατὰ τὸν µέγαν σπύνδυλον λορδὸν τὸν αὐχένα 
5, .. 3 - 

ἔχειν, ὡς μὴ προπετὴς εἴη αὐτοῖσιν 1 κεφαλή. ὀτενοχω- 
ρίην μὲν οὖν πολλὴν τῷ φάρυγγο παρέχεν καὶ τοῦτο εἰς τ 

” σι 1 ς Ἄς Ἄς 3 Ἀ είσω ῥέπον. ἐν μὲν 
σΣ - / ε ; « - , οὖν τῇ κυνάγχη τὲ καὶ παντὶ φνοσήµατι, ὃ τοῖς παιδίοις 

ω. 

συμβαίνει, τῆς στενογωρίας ὁ νοσῶν αἰσθάνεταυ καὶ ου δὺ-- 

ναται κώμπτειν το. ὠκυτέρα δὲ νοµίξεται κυνόγχη ἡ ἓν 

τῷ φάρυγγι οὐκ ἔχουσα οὔτ' ἀπύστημα οὔι ἐρύθημα τι, ἀλλὰ 
τοῦτο ἐν µόνοις τοῖς μυσὶ συνίσταται. τὸ δὲ πάθος αὐτὸ 

τῶν ψυχρῶν καὶ γλίσχρων καὶ ὠμῶν χυμῶν ἔκγονύν ἐστιν. 

σ ἂν διὸ ὅτε µέγα σου φαίνοιτο τὸ 
ἀπόστημα, χρῆσις τῶν βοηθημάτων εἰς τὸ στόμα ἀνιεμὲ- 

νων οὐκ ἀρκεῖ, ἀλλὼ δεῖ καὶ καταιονεῖν καὶ καταπλάττειν 

ἔξωθεν καὶ λουτροῖς χρῆσθαι, πλὴν εἰ μὴ ἐν τῇ παρακμή. 

ιομβ]]αε γενίεῦγαο Ρτορε οοοἱρίιπα {πίτο Ἱπιρα][ας. Β]ρσηϊ- 

Ποαί αὐίεπι 1 ογΠαπσµε σοι εἰ ἵπ βνο 4ε ατἰ]ουλ1ς 

ία [οχίρεης: ῥγαείετεα εἰἶαπι οοδΗΠΕΗΥ ἵπ Ἱπαβπα φετιεύγα 

Ῥαπάαπι οετρίοεπι Ίαδεγτεν πε [ὲ ἐρ[ς μγοεάμμτι εαριῖ. 

Μι]ίαπι αίαυπο απσΠβΙαη ρταερεί {αιοίρας, 1άᾳιιο ΠΠΙΤΟΓ- 

{απι Ρτορεηάεης, κ ν η εν κε ο. 

Ἰπ ογπαποµε Ισίίατ εἰ Ἰπ οπηί ΠΠΟΥΡΟ Ρρυονῖς οροτῖεπίο 

αεστοίης απσι{ῖατη Γεη[α Ῥοτοιριί, πεπα αμἰο(αασι ἀερίιι-- 

ετο Ῥροίεβ, Οε]ετίου απίοαι ογΠαποἱε ἀῑοίίΠτ, α1παο 1π 

{αποῖρας πεφιιε αρ[οείἴαπα πεφε ταθογεπη α[ἴααεπι Ῥτας {ο 

{οτί [εὰ 1 10119 πιιςοι]16 Ίος οοπ[/{Η!. 19 αΠεοίις {πι- 

διάογιπι νΙδοϊιάοταπ]φαε ΠΠΙΠογαπα ε[ί [οροίες ας τη 

.. Ρτορίετεα {Π αμαπάο παρυ5 ΠΡΙ αρραγοαί 

αὈ[οείῖας, Ύ4παε ρεσ ο Ἱπποἐαπίας αιιχ]]ία, ΘΟΤΙΗΙΗ [15 

ποπ ΓμΠίοίΕ, Γεὰ εἰ {ον Ἱηλαιεπία εἰ σαἱαρ]αδιπαία αᾱ- 

πΙονεπάα ΓαΠ!, Ἰαναστῖς οἴἵαια, [εά που ηἲ[ι ἵπ ἀεο]Ιπαϊίοιο 

παοπάτιπι ο{, 
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κό’. 

ν δὲ καὶ κατωτέρω τινὶ τοῦ ὀδόντος καλουμένου ὁστοῦ, 
ὃ οὐχ ὁμοίως ὀξύ ἐστιν. ἔστι ὃ οἷσι πάνυ περιφερὲς 
μείζον περιφερίᾳ. εἰ μὴ ξὺν τῷ ὀδόνει καλουμένῳ φά- 
ϱυγξ οὗ φλεγμαίνυσα. ἠκξιµένη δὲ τὰ ὑπὸ /νάθους 
ὀγκηρὰ, οὐ φλεγμαίνουσιν ἴκελα. 

᾿Οδύντα καλοῦσιν οἳ παλαιοὶ τὴν ὀδοντοειδῆ ἀπόφυσιν 

τοῦ δευτέρου σπονδύλου, τὴν διηρθρουµένην τῷ κρανίῳ. 
γέγονε δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως, ἵνα τὴν κἐφαλὴν ἀπάγη πρόσω 

τὲ καὶ ὀπίσω. {ἡᾗ γὰρ τοῦ πρὠτου σπονδύλου διάρθρωσις 

πρὸς τὸ κράνιον πἐριφέρει τὴν κεφαλὴν εἰς τὰ δεξιὼ καὶ 
ἄριστεράν 

Σί 
Οὐδὲ βουβῶνες οὐδενὶ ᾧδησαν, ἀλλὼ τῇ φύσει μᾶλλον. 

ΧΧΙΣΧ. 

“ἱ εμάαπι φµοφιµε α[γεομς εγαε ἵπ]γα ο ἀεπίεπι αμγείία- 

ἔμπα, φμοᾷ ΠΟΠ Ῥείαεφμε αομίμπι εν φμµιδισάαπι επῖπα 

ναἰάε γοειάμπι ππα]ογὶ απιδίει εἴγομπα[ογιδεδαίμη, [ οπα 

ἀεπῖε αρρεἰἰαῖο ποπ ε[]εε, [αμοες ποπ πβαππππαδαπιμτ, 

/εὰ [μζ[ιάεδαπι. βατιει /μό πιακιἰία εωπιὶάα ἴπβῄαπιππα-- 

ἐς ποπ εγαπὲ πιι[ες. 

Βεηπίεπι νοσαπῖ νείετον ἀθπίΙ{οτπιοπι Γ[οεππάαε τοτίς,- 

Ῥγαε Ρτοοε[απα εγαπῖο αγίϊοι]αίαπῃ. Εαοΐας ει απίεπι α Πᾶ- 

ἵπτα, αἲ οαραῖ απῖε αἴαιε τείτο αἀάασαῖ, Ῥτίπιαο Πααϊάεια 

νετίεργαρ οτι οταΠΙο ἁτιοι]αο οαραῖ αἆ ἀεχίταπι εἴ 

Πππϊταπι οἰγοαπιάμοῖ. 

ΧΧΧ, 

Ίνεφμε ὄµδοπει μ]ὶ ἴπεμπαμεγιπε, [εὰ πιαβὶς [εοιπάωπα γα- 

ΤΗΓάΤΠ. 
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Βουβώνας καλεί νὺν “πποκρατης τας ἓν τοῖς πα- 

ρισθµίοις γινοµένας φλεγμονὼς καὶ τοὺς ἀδένας. 

λα. 

[147] Καὶ γλὠσσαν οὐ ῥηϊδίως στρέφοντες, αλλὰ μείζων 
τὲ αὐτέοισιν ἐδύκει εἶναι καὶ προπετέστέρη καὶ ὑπὸ 
γλὠσση φλέβες ἐμφανέες, καταπίνειν οὐκ ἐδύναντο 3 πάνυ 

χαλεπῶς. 

Τῆς γὰρ φάρυγγος ὠθουμένης ὠθεῖτο κατὰ συνεχὲς 
καὶ ἡ γλὠττα καὶ ἔξω τοῦ στόματος διικνεῖτο καὶ μεγάλ] 
ἦν. ὅθεν οὐδὲ ῥᾳδίως αὐτὴν ἔσερεφον διὰ τὸ πάχος τοῦ 
χυμοῦ, ὄντινα καὶ αὐτὸς δηλών λέγευ ὅτε καὶ ὑπ αὐτὴν 

φλέβες ἐκφανεῖς. 

1/. 
᾽ ἀλλὰ εἰς τὰς ῥίνας ἔφευγεν, εἰ πάνυ ἐβίαζον, παὶ διὰ τῶν 

ῥινῶν διαλέγοντο. 

Ῥαλοπαθ πηππο γνοσαὶ Ἡἱρροσταίε», «ιαε ἵπ {οπῇ[ [19 

Πιπὶ 1π{[απιπιαίΙοπεθ εἰ 1ρίας ρ]απάπ]ας, 

ΧΧΧΙ. 

Πήπρμαπι εἰϊαπι ποπ ᾖ[αεῖῖε οοπφοἶυεθδαπε, )ῥγοππϊπεπείοΥ 

επῖτα ε[]ε υἰάεῦαιμγ εἰ Φφιιαε [μὸ ίπδια [ιωιῖνεπας, εαπὲ 

εοπ/[ρίεµας, ἀεβίιιίγε αμιάἁαπι ιο ροϊεγαΠῖ, αμὲ αἀππο- 

ἀιπι πποἰε[ῖε. 

Ἱπιρα]ῇς παπιᾳαο {απορια εΠπάαε 4ποαπε Ππσιια πι- - 

Ρε]εραίατ εἴ οτε ερτεάιεραίαγ εἰ ππαρΏα ογαῖ, πάε πεῃπο 

{αοἵ]ε 1ρίαπι νο]γεῦαπί ρτορίετ Ἱπιογίς οτα[μίῖθπα, απεπι 
1ΡΓ6 Ρτοάεπς ρτοπιποῖαί: εε οµαε [μὸ ἰίπρια Γωπὲ νεπας, 

εας ε[]ε οοπ/μίομα». 

ΧΧΧΙΙ. 

Ίπιο [ υἱ εοβεγεπί, ἰὰ αἲ πατε Ἰμρίεδαι εν Ρεγ παγες 
ἰοφμεδαπέω, 
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Εν τισιν ἀντιγράφοις γράφεται, ἀλλ εἰς τὰς ῥίνας ἐξέ- 

Φευγε: καὶ τὸ ποτὸν, εὲ πάνυ ἐβιώτο. 

λΥ 

Π]νεῦμα δὲ τουτέοισιν οὐ πάνυ μµετέωρον. ἔστυ δὲ οἷσυ 
φλέβες αἳ ἐν κροτάφοισυ καὶ ἐν κεφαλῇσι καὶ ἐπ αὐχένι 
ἐπαρμέναυ. 

ῃ 4 Ὑ Δ » λ ἃ ΄ - Ἰήετέωρον μὲν ἦν τὸ πνεῦμα διὰ τὴν στενοχωρίαν, οὐ 
{ 5, - 3 πανυ δὲ διὰ τὸ μὴ ἴδιον εἶναυ τὸ πάθος τῶν ἀἄναπνευστι- 

κὠν μορίων. 

λδ.. 
ΔΝ ’ ΙΓ ” , [ή 

Πραχὺ δὲ τι τουτέων τοῖσυ παλιγκοτάτοισι κπρόταφου Όερ- 
” 3 Δ 

μιοὶ καὶ τάλλα μὴ πυρεταίνοιεν. οὐ μὴν πνιγόμενου οἱ 

πλεῖστου, εἰ μὴ καταπίνειν προθυμέοντο ἢ πτύελον 1 

ἄλλο τι. οὐδὲ οἳ ὀφθαλμοὶ ἐγκαθήμενοι. οἷσι μὲν οὖν 
Σ ΓΙ 3 9 ο) Π Ἅ {ας ὃς |. ὁ ” 

{ν εἰς ορῦον ἐξόγκωμα, μηῦ ἑτερορῥοπον, οὗὕτου οὔτε πα-- 

ἵπ ααϊραθάαπι εχεπιρ]ατίΏας Γοπιδ]ίαν: Ἴπιο αἆ πατες 

οοη{ισϊεραί εἰἶαπι Ρος, {1 αἀπποάιπι οοδεγείτ. 

ΧΧΧΠΙ, 

δρίγίεις αμέεπα Πῖς ποπ αἀπποάμπι [μπας Ομίδισάαπε 
νεγο ἴεπιρογΗπαν εαρἰεὶς εἰ εεγρὶοἰς νεπαε πέμππε[εεδαπε. 

Βηρ]πιῖς απἶάεπι εταῖ [ριτ]ία5 οὗ ]1οοί απσαβΙαϊη, Νο 

ααίοπι αἀπιοάμπι ᾳιποά Ρτορτϊαδ ΠΟΠ ε[[αί Γριταβί]μπα ραι- 

παπι αΠεοίτις, 

ΧΧΧΙΥ. 

ΙΓ εγιεπι γεεγμᾶε[οεπεῖόις εν Ες ὀγενὶ εαἰεῦαπὶ Εεπιρογα, 

ειἴαππ[ αἰίας ποπ ᾖεὐτίοίαγεπι,. νου [μ[οσαδαπιμγ 

Ῥἰμγίπιϊ, η φιήα [αἰίπαπι αμε αἰἰιά φιίάάαπι ἀερίωιίγε 

ομρετεπῖ, πεφμε ἴπεμς οοεμ[ὶ ἀε[ιάεδαπι. Θμίδμς ἱρίεμγ 

πεµίταπα ἰπ ῥαγίεπι ΙΜΊΠΟΥ ἀε[ιεειοδαι, [εὰ τεεῖα͵ ῥτοςε- 
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Ἑμμμμο ἐγένοντο, απολλύμενον εἴ τινα εἴδον, οδρινή” 

σοµαι. οὓς δὲ οἴδα νῦν, πε- [148] ριεγένοντο. ἦν δὲ 
τὰ μὲν τάχιστα ῥηζδοντα, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ εἰς τεσσα- 

θάκοντα ἡμέρας περιήεε, τοῦτο δὲ οἳ πλεῖστοι καὶ απύ- 
ρετου. 

, ι) 

ΤΙαλίγκοτα πάθη λέγει τὰ μηδεμίαν ἔχοντα στάσιν, τὰ 

παλίμβολα. ἐπὶ τούτων οὖν φλσὶ, βραχυτάτη τούτων ἐστὶν 
” ” 5 5 

1 θερμασία τῆς κεφαλῆς, εἰ μὴ τὸ ἄλλο πυρέττοιεν. 

’ 
; λε. 

ν ) | 4 δή Ν / ” , , 
1Ιολλοὶ δὲ καὶ πανυ ἐπὶ πολὺν Ίχρονον ἐχοντὲς τυ µέρος 

” ρ ’ Δ 

τοῦ ἐξογκώματος καὶ κατάποσις καὶ φωνὴ ἐνσημαί- 
γουσα. 

3 3 - αν ο 3 ν) .τ 3 ” Δ » Εφ οἷς ὠμὸς χυμὸς καὶ ψυχρὸς ἦν, ἐμποιῶν τὸν ὄγ- 
κον, οὗτοι πολὺν εἶχον χρόνον τὸ ἑξόγκωμα. σημεῖα δὲ 

ἀεῦαι, πεφιε Πὶ ραταρ]εοιῖοὶ γε[οϊυεῦαπίμτ. Ομοά[ αἷῖ- 

Φμεπι ἱπιεγιί[]ε νἰάεγίπιν πι Ἱπεπιογίατη γεμοσαδο. (2μος 

᾽αμίεπι Πµπο πορὶ, ἰἱ [ωρετ[ῖίος ππαπ[εγμπι. (Ομίάαπι εἰε 

ΠπΟΙΦο εεἰετγίπιε φιμιάεπι Τεεγεαδαπειή, µγρ]ιγίπἰ νεγο 

οκαάταριπία ἀἰες ῥρεγοµγγεδαπε, Ἰάφιο ἵεπιρις εἰίατι 

[εῦτε υαοιῖ. 

Ἠεεγπάε[οεπίος ἸαΠεοίας νοσαῖ, απ  ππ]]απι Ἠαροπί 

οοπ/Παπίῖαπῃ, πηπίαβι]θδ. Ίπ Ἠϊς Ισίίατ, Ἱποαῖς, Ὀτενι[ίπγις 

Ἱοτμπι εταί οαΡρ1{15 οα]οτ ΠΠ αἰίας [εργϊοϊίατεηῖ. 

ΧΧΧΥ, 

{Μμζιί γγαείετεα . αἆ ἰσηςί[[ισπιιτα ἔρπιρις αἰίφμαπι ἐμπιογὶς 

Ῥατίεπα γε[εγναδαπὲν Φµαε ἔμπι ἀεσίωειίο μπι νου ἵπ- 

ἀϊσαδαι. 

Οπίρας αἀεταί ογιᾶςς εἴ {πισίάας Ίππιοῦ. {ππιογοπα 

ε[ΠοΙοης; Ἡϊ Ίοπρο ἴεπιρογο ἴππιογοπι {ετεραηί, ἩΗοτιπι 
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/ Ἂ - 3 ” “” 

τούτων, κάν οἱ νοσοῦντες οὐδὲν ἔχειν ἐνόμιζον, κακὸν, ἡτὲ 
” /{ ” , 

τῆς καταπὀσέως στἐνοχωρία καὶ τὸ μὴ καλώς διαλέγεσθαι. 

λστ.. 
Κίονές τὲ τηκόµενου μινύθησίν τινα παρεῖχον, πονηρὸν οὐ- 

δὲν δοκέοντες κακὸν ἔχειν οἳ δὲ ἑτερόθῥοπα ἔχοντες, 
οὗτοι ὁπόθεν ἂν ἐγκλιθείησαν οἱ σπόνδυλοι, ταύτῃ παρε- 
λύοντο. τὰ δὲ ἐπὶ Θάτερα εἵλκοντο ἦν δὲ ταῦτα ἓν 
προσώπῳ καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ στόµατι καὶ τῷ 
κατὼ γαργαρεῶνα διαφράγµατι. ἄτὰρ καὶ γνάθοι οἱ κά- 
τω παρήλλασσον κατὼ λόγονι ἡν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ 
καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ σώµατι. 

Τοῦτο μὲν τὸ µόριον κατὼ φύσιν μὲν ἔχον γαργαρεὼν 
καλεῖται. νοσῆσαν δὲ ὅτε μὲν τὸ πέρας αὐτοῦ φλεγμαϊῖνον 

ὅμοιον γίνεται ῥαγὶ σταφυλῆς, σταφυλὴ καλεῖται, ὅτε δὲ 

απίεπι εγαπῖ σπα, ἔππι Π αερτοῖῖ πα]]απι ππα]ηπη [ο Ἱαβετε 

εχιβΙπιατεπί {μπι ]οοί ἀερ]αϊοπῖ απρα[ια, πε(πε ἆε- 

οεηίει [εγπιοσιηατῇ, 

ΧΧΧΤΙ. 

(οἶωππε[ίαε ο µοοιε εἰίφιμαιαε Ῥταναπι οµαπάατα ἱπιππῖπι- 

εἰοπὶς [1 πὶ[εαείοπεπα ργαε [ε Γεγεδαπε, εἰ[ πιίωπα ἆε- 

τετίµς Ἱππαίμπι Ἱαδετε νιάεδαπίμγ. ()μῖ Ψετο ἔµππογες ἵι 

αἰτεγμίταπι ρατίεπι υεγβεπῖες Ἱαδεδαπεν ὶ εμηᾶε φεγιεῦτας 

ἰπεἰίπαίαε [μεγωπὶ, Ἠίο τε[οἰνεδαπίµγ ἰπάεφμε νετ[ης 

αἰίεγαπι ρατίεπι ἐτα[μεδαπίμγ. πες αμίεπι εγαπὲ ἴγι Γα- 

οἷε Ἰπακίπιε οοπ[ρίομα» οτε εἰ εο ομοᾷ αἆ διγβιμ[ίοπετα 

ε[ ἱπιε[εριο. Ομίπ εἰίαπα βεπαε ΙΠ]εγίογες ρτο γαιίΐοπε 

ἐπιπιμέαδαπέμγ., 

Ἠαεο απϊάεπι Ρατ υβί [ε[α Ἰαρεί Γεοππάαπα παίαΓαια 

Ρυτρι]]ο Υοσαίασς (μπα νετο πηα]ε εΠιοίας, Π 1ης εκ- 

ἐεπιαπι ἸπΠαπιπιαίαὰ ενας αοἶπο α[Ππη]είας, πναι αι απι 
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ὕλον, κίων, ὅτε δὲ- ἐξίτηλον γίνεται, ἱμᾶς προσαγορεύεταυ, 
τήκεται δὲ ὁδριμέων χυμῶν καὶ περιττωµάτων εἰς αὐτὸ 

ἀναφερομένων. ᾖἢν δὲ ταῦτα ἐν προσώπῳ καταφανέα µά- 
λιστα καὶ τῷ στόµατε. ταῦτα, φἠσὶ, μάλιστα δῆλα ἦν, του-- 
τέστιν ἡᾗ ἡμιιληγία ἕν τὲ τῷ οὐραχίσκῳ, ὃν τὸ στόμα αυ-- 

τὸς ἐκάλεσε, καὶ τῷ γαργαρέῳ. πασχουσι δὲ οὗτοι διὰ τὸ 
µέρος. τῆς τρίτης συζυγίας τοῦ νωτιαίου μίγνυσθαι τῷ 

µέρει τῶν εἰς ταῦτα φεροµένων τῆς απὸ ἐγκεφάλου συξυ- 
γίας καὶ διανέµεσθαι καὶ λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης τὰ µέρη πά- 

σχουσιν. 

β. 
[149] «αἱ δὲ παραπληγίαν οὐ διὰ παντὸς τοῦ σώματος 

ἐγίνοντο, οἷον ἐξ ἄλλων, αλλὰ µέχρι χειρὸς, τὰ ὑπὸ τοῦ 

κυναγχικοῦ. οὗτοι καὶ πέπονα ἀναπτύοντες καὶ βραχὺ 

δὲ µόγις ἠσαν. Ἡ 

Ραυ5 απ]γογία, οο]απιε]]α; απππι εχίεππαία 6, Ίοταπι αρ- 

Ρε]]αίατ. ἸΠωαμαίας ααίεπι αοτίρας Ἠαπιογῖραςδ εἰ εχοτε- 

πηεη!]5, Ύπαε ΙΠ ἀρίαπι ΓΕεΤΗΠΙΗΣ., Έἶαες αμµίεπι εγαΠὲ ππα-- 

αἴπιε εοπ/ρίεµα ἴπ [αεῖει ἵπι ΟΥε εἰ εο φμοᾶ αἆ βιτβι[ίοπεπα 

ε[ξ ἰπιεγ[εριο. Ἠαεο, Ἰπηάξ, πιαχῖπιε ραίεραπί [οἴ]οεῖ Ίχε-- 

πη]ρ]ερία 1Π ρα]αΐο, ααοᾷ ο6 1ρ[ε γοσαν]ῖ εί ἵπ Ρυχσα]οπθ. 

Γαἰππίασ απίεπι 11, ααοά Τετίῖαθ πεγνοταπι οοπ]ασα[ίο- 

πῖς [ρΙΠ85 πιεάμ]]αε Ρατ πι][οεαίαγ ρατ οοπ]ασα[Ιοης 

ΏΕΙΥΟΓΙΙΠΙ ἃ ΟΕΤΕΡΤΟ αἆ Ίαεο ἀε]αίοταπι ἁι[χήρααίηταπε, 

ππάθ πεοε[]ατῖο Ἠαε Ρρατίες α[Ποϊαπίας, 

ΧΧΧΥΙΙ. 
Θαειετµππ φµμαε αὖ απβίπα βεδαπε ραταρ]ερίαε, πο μπὶ- 

νεχ[απι εοτριµς ρεγγερίαδαπε, υεἰιὲ εν αἰῑίς, [εἆ αἆμεφιε 

πιαπµππ ἨῬετιιπβεθαπι. «ιφμε ΙΤ εἰ οοείαν εαφιε ῥαμεα 

ας πποίε[ίε επ/[ριεδαπε, 
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«αἱ δὲ παραπληγίαι, φησὶν, οὐ δι ὕλου τοῦ σώματος 

ἐγίνοντο, ὥσπερ ἐξ ἄλλων αἰτίων τὸ ἥμισυ τοῦ νωτιαίου, 

οἷον ἐμφράξεως γινοµένης ἢ τοµῆς, αλλ ἄχρι χειρὸς τὰ 

ἀπὸ κυναγχικῆς. ἴσμεν γὰρ ὅτι ἡ χεὶρ δέχεται τὰ νεῦρα 
ἀπὸ τοῦ τελευταίου τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον σπονδύλου καὶ 

τῆς ἀρχῆς τοῦ µεταφρένου. οὗτοι δὲ πέπονα ἀνέπτυον, 
ἀνέπτυον μὲν ἀπὸ τοῦ διαφορεῖσθαι ὑγρὸν ἁπὸ τοῦ ὄγκου. 
πέπονα δὲ, τουτέστι πεπειρημένα ἐκ τοῦ χρόνου, Λλοιπὸν 

τῆς φύσεως κποσμούσης αὐτα. ᾖβραχὺ δὲ µόγις, ἀντὶ τοῦ 
μετὼ βίας, ἢ ὅτι ακμὴν ἐστενοχωρεῖτο τ ὕτυ Ἰαθένησεν 

αὐτοῦ ἡ κινητικὴ δύναμις. 

υ λη. 

Οἱ δ' ἐς ὀρθὸν καὶ ἀπέπτυον. 

δις ε ε] 

Οἷς δὲ, φιισὶν, ἰσόρῥοπος Ἠ µετάστασίς τε ἐγένετο, 
5 ΄ 3 { ὺ ορά .) 3 - ’ 

ἀκόπως ἀπέπτυον. µμηδεμιᾶς }άρ αὐτοῖς παραλύσεως γέγο-- 

Ῥαταρ]ερῖας, Ἰπᾳπῖί, Ρε; ΠΙΝΕΥΓΗΠ ΟΟΓΡΙ6 ηΟΠ ϱγεᾶ- 

Ῥαπίας, ααεπιαάπιοᾶιπι αἱ εκ σαιῇς ἀἰπιάαπα Γρίπα]]ς 

ππεμ]]ας, νε]α ορβγιοίοπε ααῖ Ιποῖ[οπο {αοΐα. , Φεᾷ 

αἆμεφιε πιαπιπαι 4πας αρ ἀπριποία αΠεείοπο ορογίαπίηγ. 

Φοίπιιςδ ΘΗΙΠΙ ΠΙΒΠΗΠΙ ἨΕΙνο αὐ π]ῖπια οετνὶοῖ νεγίερτα 

αἰᾳπα ἀοπῖ Ργϊποὶρίο τοεοῖρετθ. «άέφπε η ππαιµτα επ/ριε- 

δαπι. Ἐκ[ρπεραπί απϊάεπι ᾳποά α ἴππιοτο Ἠππιος ἁ][οιι-- 

{ογείατ. ἹΜαΐυτα Ὑεγο, Ἰοο ε[ Ίεπιροτοε οοποοοία [ραία, 

οαοίεταπα α παίητα Τρία ἀϊσετεπίο, Ἐαφιε Ῥαμεα ας ππο-- 

Ιε[ίε Ῥτο, οππι υιο]οπί]α απὶ ᾳαοά αἆμαςο απσυ[βῖα Ῥετ[ενε- 

γατα, απῖ ααοᾷ {ρ[α πιοϊκῖκ {αου]ϊας ἀεὈί] ενα[εγαί. 

ΧΧΣΧΥΠΙ. 

Οωΐδης αμίεπι ἵπ Τεομπα ἴμπιογ ἀεομπθεδαι, Ιίάεπι εα- 

[ρµεδαπε, 

Οἴΐδας απἴοπι, Ἱπηπῖε, αεηααΠίον ἰοπάερας ἱπηποσία- 

Πο, 1 4ὔδαιε Ίαροτε εκ[ραεραμί, Ἀι]]α παππᾳαο ἴπ 1ρ[ς 
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Ε. Οµατι. ΙΧ. [149. 450.] ς ἳ ἡ 

νυίας οὐκ εἶχον ασθενῆ τὴν δύναμιν. τοῦτο δὲ µόνον τὸ 

κῶλον μεταξὺ κεῖται. τὰ }ὰρ πρὸ αὐτοῦ καὶ μετ αὐτὸ 
Σἰσι. 

λ9’. ων . 
Οἷσι δὲ καὶ ξὺν πυρξιῷ. οὗτοι πολλῷ μᾶλλον καὶ δύσπνοοα 

καὶ διαλεγομένοισέ σιαλοχύου καὶ φλέβες τουτέοισι μᾶλ- 

λον ἐπηρμέναι. 

Τοῦ πυρετοῦ δηλονότι χέοντος τὸν ἐσφηνωμένον χυμὸν, 
δύσπνοοι δὲ πρῶτον μὲν διὰ τὸν πυρετὸν, εἶτα διὼ τὸ 
ψύχεσθαι θέλειν, κατεπείγοντος τοῦ πυρετοῦ καὶ διαλεγό-- 
µενοι σιαλοχόοι. τοῦ ὃ ὑγροῦ σύγχυσιν ὑπο- [150] µέ- 
νοντος καὶ περὶ τὸ σιόὐµα συναγοµένου σιαλοχόοι ᾖσαν. 
πῆρ γὰρ φύσεως ἀσθενούσης καὶ ὁ κύσµος τοῦ σώματος 

καὶ 4 διοίκησις ἡμελεῖτο. καὶ φλέβες τουτέοισι μᾶλλον ἐπαρ- 

µέναι, αἳ δὲ φλέβες ἐπηρμέναι, διὰ τὸν πυρετὸν ἀτμῶν 
: πολλών γέενομένων. . 

το[ο]μέϊίοπο {αοΐα {άοι]ἰαίεπι πΙΙΠΙης ἀΙπιροοϊ]]απῃ [οτΙαΠπίατ. 

Ἠος απϊεπι {οἶαπῃ ππεπιβγαπι Ιπ{εχ]αοεί, Οιαείαπῃ επῖπα απίε 

εἰ Ῥο[ϊ αρίαπι οσι[ίαπί, 

κής 
Ομίδις υεγο εείαπι οµτΏ εῦτε, Πὶ πιμ]ίο ππαβὶς ασ ἆἵ[ι- 

ομίιεγ [ρίταδαπε εἰ ἰοφιεπίες [αἰίναπι [ωπάεαπε, ἠείσφμε 

νεπαε πιαβὶς ἔμππε[οεῦαπε. 

Εερτε {Γοἶ]σεῖ Ρταςσ]α[απι Ίππιοχοπι {απάεπίο ἆϊ[β- 
οµίτε Ῥτίππππι αω]άεπι Γρἰταραπϊ Ῥτορίετ {ερτεπι: ἀείπάς 

ααοά τἹχρεπίε 1Τερχο τε[Γρετατὶ ρο[α]ατεπί, Ἰοφμεπίες 

[αἰίναπα [μπάεδαπι. Όπαπι ααἴεπι Παπίας οοηΓΠάεΓε-- 

ἵπτ, αἴᾳπε οἶχσα 05 οο]]σετείατ, {ανασα οΠαπάεραπί, 

ΕΙοπῖπα παπα παίΐυτα ε[Τει ΙΠΗΤΠΙ4, οοΤΡΟΣΙ6 ογηαῖας αίμα 

ριβεγπαίίο πορ]ϊσεραίατ. Ηίσφιε νεηαε ππαδὶς εμππε[εεῦαπὲ. 

γεπαε απίεπι ἰμπιε[οεραπί, ααοά οὗ {εργεπι πιπ]1 11 15 

Υαροτες Ῥγοάποετεπίατ, 



9 -΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΙΗΜΙΩΝ Ἡ 
Εά, ΟπΠατ!ί, ΙΧ. [10.1 ι 

μ. 
Καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι, τούτων δὲ μάλιστα καὶ 

ὁρθοστατεῖν οὗτοι ἀδυνατώτεροι καὶ οἵτινες μὴ αὐτίκα 
ἔθνησκον, οὓς ὃ ἐγω οἴδα, πάντες ἔθνησκον. 

Καὶ πύόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι. πάντων μὲν, ἐπειδὴ, 
ὡς ἐδιδάχθημεν καὶ λόγῳ καὶ πείρᾳ, αεὶ τῶν ἀσθενούντων 

οἳ πόδες ψυχροὶ καὶ τούτων μάλιστα ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ 
ἀφήρημένου τοῦ ἐμφύτου θΘερμοῦ. καὶ ἐκ τῆς ἀσθενείας 

μὴ δυναµένου ἐξικέσθαι µέχρι τῶν ἄχρων. διὰ τοῦτο καὶ 

ὀρθοστατεῖν οὐκ ἠδύναντο αντὶ τοῦ βαδίζειν καὶ τὸ συνήθη 

πράττειν. ἐπεὶ δὲ τούτων πάντες μὲν ἀπέθανον, ἀλλὰ οἳ 

μὲν εὐθὺς, οἱ δὲ ὕστερον. «φησὶν ὅτι οἳ μὴ εὐθέως τελευ-- 
τῶντες ὀρθοστατεῖν οὐκ ἠδύναντο. ἐπειδὴ ἡ µετάστασις 

τοῦ σπονδύλου ἢ μᾶλλόν ἐστιν ) ἧττον, περὶ τῆς ἤττον 

διαλεγόμενός φησιν ὅτι οἱ ἔχοντες τὴν µετάστασιν εἰς ὀρ-- 
Φὺν ἀντὶ τοῦ εἰς πρόσω ἀρῥεπώῶς, ὡς µήτ ἐπὶ δεξιὰ µήτ 

ΧΙ. 

Α1φμε εοτµπι οπιπῖμπη [γὶριαί[πιὶ εταπὲ ρεᾶεοι. Ἐπ φιῖ- 

δως {ί γταεείρωε, ᾖ[ φιμῖ ποπ 1ίεο πιοτιµὶ [ωπι. «4 

τεείε [ἑαπάμπι εΓαπε ἱπιροίεπίίογε.  Όμοῦ αµίεπι εβοΟ 

πιορὶ ΟΠΙΠΕς Ιπεγιεγιῖ. 

Αίαιο οπιπίαπι Ρεᾷες εταπὶ Γησιάϊ[ηπ,  Οπιπῖαπι 

αιϊάεαι, αιοηπῖαπι εἰ ταίοπο εἰ εχρετιεπίια ἀῑάΙοῖπιινδ 

{επιρει Ιπηρεεϊ]]απι Ρεάες {γἰσίὰος ο[[ε οογαππαιθ Ρο[-- 

ΠΠΩΠΙ αρ αΡ[απιρίο α {Ίερτο παϊϊνο οαἶοτε πεφιειηίε ῥχας 

Ἰπιρεο]]Παίε αἆ εχίτεπια Ρεχνεπῖτθ, Ρτορίετεα ἑο5 6Γ6ΟΙΟ8 

Βαγτε, Ίου ε[ῖί απιβι]αγε εἰ οοη[αείας οὐῖτε {αΠ6ΙΙΟΠΕ5 ΠΟΠ 

να]ωῖῇε. Ηϊδ αιἴεπι αΠεοίριας οπΊΠες Ἱπίεγίεγαπε, γετηπα 

αῖ αϊάεπι οε]εγῖίες, αἰΠ νετο Ροβετίηδ. ἨὨ]οῖί εο5 αιιὶ 

ηοᾳ {[ἰαϊπι Ιπιεγιραπί, [ατο ΠΙΠΙΠΙΕ ῬΡοίϊμ][ε, Οποπίαπι 

Ψετο γνετίερταε Ἱαχαίίο γε] πια]οτ γε πιπογ ε{[ι, ἆε πη-- 

ποτε Ἰοᾳπηίις αἲί: Ομ [μπαείοπεπι ὑὲ γτεοίµπι [οΥεἱωπεΥ, 

Ίος εἰ απἰετία πομἰίταπι 1π Ῥατίεπα Ἱα Ρρτορεπάοπί, αί 
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Εξ. ματι, ΓΣ. [150.] 

ἐπ᾽ ἀριστερὰ, οὗτοι οὐδεμίαν ὑπέμενον παράλυσιν. τοῦτο 
"γὰρ σηµαίνει, τὸ παραπληκτικοἰ. διὰ τί; ὅτι αἱ ἀποφύσεις 

τῶν νεύρων οὐκ ἐθλίβοντο. οὐκ οὖν ἐνδεὴς ἦν ἐπίρῥοια 

πῆς δυνάμεως. ὅθεν οὐδὲ αναισθησία ἡἢ ακινησία ἐγέ- 

νετο. 

πθηαε ἀοχίτοτίαπα, ηεπε ΠΠΙΠτοσ[απι ἐεπάετεηί, ϱο5 πι]-- 

Ίαπα ΓάΡΗ[Πε Ῥατα]γῇίη,. ἩἨοο εηῖπι Ιπάϊσαϊ νοεαβα]απι 
Ῥαταγρ]εεεῖοῖ, τε[ο]α,. αν Ουσία Πεγοχαπι ῥτοοε[αθ 
ΏΟΠ οοπιρτιπιεραηέατ. ΊΆοπ ϊβίίατ {αου]ία(ϊς ἹπΠαχκις ῥρατ- 

οι εταί, υπάε πεφιε Ἱπ[επ[ιρΙ]ία6ν πειε Ἱπιπιορί]ίας 

οοΏ1σ1ῖ, 



ΤΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΙΓΕΠΙ4{ΠΜΙΟΝ ή. 
Κ4Ι ΤΗ {ΙΠΝΟΥ ΠΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟ. 

ΜΝΗΜΑΙ Τ. 

Ἐά. πατε. ΤΧ. Γ155.] 
΄ 

α. 
-ς ’ ή | ) .] 

[152] Γς ΤΙερινθον περὶ ἠλίου τροπᾶς ὀλίγον τὰς 9ε- 
᾽ »/ Ε / να 3 », , ᾿ 

ρινας Ἰλθομεν. ἐγεγόνει δὲ ὃ χέιμων Σὐδιος, νύτιος. τὸ 
3”, ’ . 2 { ../ 

ἔαρ καὶ τὸ Θξέρος πάνυ ἄνυδρον µὲχρυ πληϊάδων δύσεως, 
3 / - ε. 

εἰ γάρ τι καὶ ἐγένετο, ἦν ὅσον ψεκάς. 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙ5 ΕΡΙΡΕΜ. π. ΕΤ 

αΑΕΕΝΙΙΝν ΠΙΟ ΟΟΜΝΕΝ- 

ΤΑ 5 ΠΠ. , 

8 

ο ο πα αε[είνµπι Ῥγορε [οἷ[Εεἷμπι φεπίπαις. Ἠιεπις 

ομίάεπα ρἰαείᾶα εἰ αμ[ἐγαἰίς [μεν νεγ αμίεπι εἳ αέ[ίας 

Ρτοτ/µς εἶίτα γἰμυίας αἀμσφιμε υεγβιξίαγιπα οεεα[ πα. 

Εεειπῖπι [ φμίᾶ αφιιαε ἀεείαί[]εί, οµα[ί επί εγαε ἴγγο-- 

Ταῖϊῖοι 
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Κά. Οµαχι. ΙΧ. [159.] 

᾿Εν τῷδε τῷ τρίτῳ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιών τινὸς 
κατάστάσεως μνημονεύει, γενομένης ἐν Περίνῦθῳ, καὶ διηγεῖ- 

ται τὴν ὕλην τῶν νοσημάτων ἰδέαν. αὕτη μὲν ἀπὸ καύ- 

σου ἤρξατο καὶ ἐμετώδης γέγονε καὶ µέχρι πλεῖστον ἐχού- 
φισεν. προστίθησι δὲ καὶ ὡς χωρὶς ἐμέτων οἱ καῦσου τότὰ 

ἐγίγνοντο καὶ ὡς ἡ γαστὴρ τοῖ τὀτε νοσοῦσί διεχώρευ 

πολλά. ἐξ ὧν ἔξεστυ τἐκμαίρεσθαυ τὴν τῆς καταστάσεως 

ἐπόθεσιν ἐν φλέγμασι διασηποµένοις γεγενῆσθαι, μεινάντων 

απαθῶν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων τὲ καὶ τοῦ στόματος τῆς 

κοιλίας,τοῦ καύσου δὲ ἐκ τῶν κατωτέρων μερών αὖθις ὁρμωμιένου. 
ὄντος μὲν οὖν ὕλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ὃν καταγράφει, πάνυ 

αὐχμηροῦ καὶ πάνυ ἀνύδρου, τίς οὐκ ἂν ὑποπτεύσειξ τῶν 
χαύσων φορᾶν, μάλιστα δὲ ἐν τῇ ἀνομβρίᾳ µεγάλη καὶ 
ἀπνοίᾳ µακρᾷ; πρὸς τούτοις δὲ καὶ ανήµετου σαν καὶ αἳ 

κοιλίαυ λεπτοῖς, ὑδατώδεσι καὶ αἀχόλοις ἐταράττοντο. ταῖς 
δὲ γυναιξὶ τουτὶ τὸ ἔτος μάλιστα κινδυνῶδες ἦν, ὅτι ἡ γο- 

λὴ τῷ τῆς καταστάσεως αὐχμῷ τεθηριωμένη τὴν ὑγρὼν φύ- 

σιν οὐκτρῶς ἔτρυὲ καὶ πολυειδῶφ καταπεπονημένην ἀφίευ, 

ἴπ {ετίῖα [εοιπάϊ ερϊἀειηίογαπι [εοίῖοης Παΐας ου]ας- 

απι πιεππϊί Ρετιπμῖ οΡοτΙ εἰ αΙΠΙΝΕΥΓΓΑΠΙ ΠΙΟΓΡΟΓΙΙΠΙ 

1άεαπι ἀεε]αγαί, απο αἲ αγἀεπίε Περτε ἀπχίί; εχοτάϊαπι, 

ου]ὰ5 οοπιες {η νοπῇίας ἀῑαίμτπο ΊΤεππροτε στα[[αίης. 

Αά)]ιοιί απίεπι εἰ Ίαν {εῦτες ατἀεπίεό {απο εἴῖαπι οἰἶτα 

νοπηϊίαπι ασοϊἁη]ο εἰ αἰνιπι ἴππο αεσρτοϊαπμπι οορίο[ς 

ἀε]εε[οπίρας [οαίμ]ε. Ὁσπάαο εοπ]εοίανε Ισεί [ιῬ]εοίαπι 

Παίας οαπίαπι 1Π ρηϊχεηίε ῬΡΙπ]ία εχἰΠ[Τε [ρίταρι ίδιας οἵ- 

σαπῖ5 εἰ νεπίγ]ου]ῖ ογ][οῖο 1]]αε[ς πιαπεπ!ίρμς, οοπο[ἰα[τ5 

Πίεταπη εκ Ιπ{εγιοτίρας Ρρατίίρας ατἀεηπίε {εργο εί {οΐο αΠΙ 

ουτία, ααεπιαάπιοάσπι [ᾳααμάαπι εἰ ρετανίάιπαι ἀε[ονΙβῖῖ, 

Οαῖς ποπ οοπ]εοιιταί[ει ατἀεπίῖαπι Γεργίαπα Ἱπιρείαπι {α- 

{αταπι πιαχῖπιε Υετο 1Π ππαρηΏα Ἱπιρηππα Ρρεπυσῖα εἰ ἁἵι-- 

Ίαγπο γεπίοταπι ΠΙεπίῖιοῖ ΒΡταείεγεα Υετο Ίθαιε νοπία5 

αζεταπί, εἴ αἰνῖ ἵεπαῖραδ, αηπο[ς οἳ Ῥϊΐ]ε γαοιμῖς Ρετίκ-- 

Ῥαδαπίατ. ΜιΠετίρις ᾽απίεπι Ἠοο αππο Ρροπππαπα ρετῖ- 

οι]ο[απι Ππιππιπεραί, 4πο Ἠϊ]6 Ῥγορίες Παίας [Ποοϊίαίεια 

{ετοοῖοτ Πιππ]άαπι παίυχαπι ππ[ετε ἀϊγεοχαραί, Ὁπάε εἲ 

Ο6ΑΙΕΝύ5 τοΜι ΧΥΙΙ, Β}Ρ 



΄ 
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Εά. Οἶασι, ΣΧ. [155. 18291 μλὰ ΊἈ | 
ὕὅθεν καὶ κώµατα καὶ παραφόραὶ καὶ τάᾶλλα ὅμοια τούτοις 

ἐγένοντο. 

, 

β. 
» , 

Καὶ ἐτησίαι οὐ κάρτα ἔπνευσαν καὶ οἳ πνεύσαντες διεσπαρ- 
, - - , » ε] ’ ῃ 3 Δ 

µενως. του ὥερεος παυσου ἐπεδημησαν πολλοί. σαν δὲ 
η ΄ -” . 

ἀνήμετου καὶ κοιλίαυ ταραχωώδεες λεπτοῖσιν, ὑδατώδεσιν, 

ἀχόλοισιν, ἐπ αφροῖσι πολλοῖσε, ἴσχοντα, ἐστιν ὅτε καὶ 
Ὅ « 8 « ἃ 

ὑπόστασιν τεθέντα, ἐξ οἵων δη καὶ ἐξαιθριαζόμενον τὸ 
ς ως, , λ ἃ / 
ἴκελον, ἴσα τῷ εἴδευ διαχωρήµατα δια παντὸς, κακόν. 

[155] “Η ὑγείω 2ίνεται ἐκ τῆς τῶν στοιχείων συμμετρίας, 
ὑγρύτητος καὶ ξηρότητος καὶ θερμότητος καὶ ψυχρύτητος. καὶ 
ἔνια τῶν σωμάτων καὶ φύσεων καὶ ἡλικιῶν ἐστι δύσκρατα. 

τούτοις οὖν αἳ μὲν ὅμόιαι καταστάσεις νοσώδεις εἰσὶν, αἳ δὲ 

ἐναντίαι συμφέρουσιν αὐτοῖς. «ὡς μὲν γαρ τοῖς εὐκράτοις 

σώμασιν αἱ εὔκρατοι καταστάσεις ὑγιειναὶ, οὕτω καὶ αἱ 

εοπιαίΐα, ΠιεπΙΙ 6πιο[ίοπθε5, αἶίαῖο αἰία 5 [πη]α οβοσ]ε- 

Ῥαπίης, 

Ἱ. 

Ειἰε[ίαε ποι αἀπιοᾶμται [ρίχατιωπε [ραχβπιφιε [ρίγατωπε. 

4ε[ΐαιε [εὔτεν αγάεπιίες ἴπ υμίβις παιίίαε ὀτα[}αέαε Γιω1ε, 

αμίδμς πο εταπὲ υοπηῖξμον [εὰ αἰνὶ γρετειγδαῖίοπες εκ 

εεπμῖδιε, αφµο[ς, ποπ δί[ο[ῖς, πεφµε [ρπιαπεῖδις ππιε[εὶς 
αµαε ἰπιεγάμ ἄερο[ια [μό[μαάεδαπε, φμῖδμς [απε εται 

Επεῖε, φμοὰ [οί επροπεδαιµγ. «4εφιαίες [ρεοῖε ἄε]ε- 

οἰίοες /επιρεν πια]ιετπι 

Βαπ]ϊΐα5 εκ απαίαογ οε[ῃοίίις ε]απιεπίογαπι οοπηπιοᾷε- 

ταίοπε, ἨππηΙάϊ, Ποοὶ, οα]]άϊ οἱ {πϊσιάι. ΑΙ ποππα]]α Γαηί 

«οΓροχᾶ εἰ μαίυιαε εἰ αείαίες Ιπίεππρεταίαν. ἨΗῖ5 Ιίαφπα | 
βπιῖ]ες αιἶάεπι [απί Παία πποτβ]Ποί, οπἴβας α οοπ-- 

ἱγατὰ οοπ/{εταπί. ΟὉαοπιαδπιοάππι επῖπι Τεπιρεγα[ῖς οσχρο-- Ι Α 

τρις ἱεπιρεταί βαΐαφ [α1αῦτερν εχίβαπἰ, Πο εἰῖαπι 1Π{εΓ- 
' 

| 
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ΓΕ. Οµατι. ΙΧ. [105.] 
δύσκρατου βλαβεραί. κατὼ τόνδε μὲν οὖν τὸν λόγον αἳ μὲν 
ἰσχυρῶς ὑγραὶ καὶ ψυχραὶ καταστάσεις ἐσχάτως βλάπτουσι 
τὰ δύσκρατα τῶν σωμάτων καθ ὑγρότητα καὶ ψυχρότητα. 
καὶ αἳ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τὰς ὑγρᾶς καὶ θερμὰς τῶν κρᾶ- 
σξων βλάπτουσε καὶ αἱ Σηραὶ καὶ Θερμαὶ τὰς ὁμοίας. νῦν 
δὲ τὸ εὔδιον τοῦ χειμώνος καὶ τὸ ἄπνουν τοῦ ἠρος καὶ τοῦ 

θέρους αἴτιά εἰσι τοῦ Θέρους πνιῥωδους. «φίσει γὰρ οἴσης 
ἀεὶ τῆς Θερινῆς ὥρας θΘερμῆς, ὅταν ἄπνοια προσγένηται, 
πνῖγος ἐξ ἀνάγκης ἔπεταυ. Ὁ γίγνεσθαι συμβαίνει μήτε τῶν 

προδρόµων καλουμένων πνενσάντων μήτε τῶν ἑπομένων 

αὐτοῖς, οὓς καλοῦσιν ἐτησίας. ἔγραψε γὰρ αὐτὸς ὅτι οὐ 

λίαν ἔπνευσαν καὶ οἳ πνεύσαντες διεσπαρµένως. Ὀερμοτά- 

της δὲ τοῦ θέρους ὥρας οὔσης, τὴν τοῦ κυνὺς ἐπιτολὴν 
γίνεσθαι συμβαίνει. χρόνος ὃ ἐστὶν οὗτος ἡμερών τεσσα- 

θάκοντα. Ἅήίνεταυ δὲ τοῦτο πέμπτη καὶ δεκάτη ἡμέρᾳ τοῦ 

Μεταγειτνιῶνος µηνός, πρὸ δὲ τούτου ἐπιτολῆς ὀχτω σχε- 

δὸν ἡμέρας οἳ βορέαυ πνέουσιν, οὓς προδρόμους καλοῦσο. 

Ρτείαϊϊ 1] ποομπιεπίο {μπί. Ἐαάεπι Ῥτοίεοεῖο Τ8ίΙΟΠ6 
νε]επίεπίον Ἠαπηἁί οἱ {Πριάϊ Παίαο Ιπίεπιρεταία οοτρογα 

Ἠωπποτε εἰ {πσοτο ΓΗΠΙΠΠΟΡεΤΕ οΡ]αεάμπίς Ἠαπη]άϊ γετο εἰ 

οα]1άϊ Ἠαπηάϊ5 οα]ϊάϊδαιε ἰεπιρεταπιεμίήδ; βοοῖ ᾳποθαε εἰ 

οα]ιάϊ Γι π]αρας ἀεἰτιπιοπίαπα Ἱπνεμαπί. Ἀμηο απίεπι 

"Ἠϊοπαῖς {εγεη]ίας εἰ νεγ αἱ αε[ίς ναροτίριαςδ Υαοια αε[α[ῖς 

αε[ιαοίαε οαιίαε Γαπί,. Όσααπι επΊπι αεβίνα ἴεπιρε[βας τπα- 

ἵπχγα [επρεγ Πί οα]άα, ταδί αἀάτίαν νβροταπα ναομῖίας εί 

νεπίοταπι Π]επίωπι, αε[απα {αῬ[ετῖ πεεε[ε εΠ,. Οιοᾶ 
Πετί αοοϊαἀτί, Ύπαπα ρτοάτοπή γεπϊ πεᾳαε [ρἰτατυπί, περα 

εοταπι οοπη]ίεςδ, Ύπος5 Ἐτείιας νοοϊίαηί. ΘῬονϊρΗί επἶπι αι- 

οἰο; που ἀἷα [ριτα[ε εἰ Π απαπἆάο [ρίταγαπί, 14 Γρατβπι 

{αοΐαπα εἶἴε, Όσααπι απίεπι αε[ίνα ἴεπιρε[ίας εκ] ά1 (ἵνα 

ε{ὶ, οὐυπ]οι]αο οτίαπι Πετὶ οοπἰηςδ]ί. Ἠοο νετο (επιρας ε[ὶ 

αυαἀγαρϊηία ἀἴεγαπα, αιοᾶ ο Πί Ιάϊΐραδ, Απίε Ἱυ]ας 

εχκοτίαπι οοίο {ετο ἀῑεδ Ῥοτοα]ες νεηΗ Ῥετῆαπί, 4108 Ρτο- 

ὀτοπιος νοσ]ίαπί, Ῥο[ι ἆπορ αἳἈ εχοτίη ἀἱοο Πάρπι Ῥοτεα- 

Ίες νεπΗ οἴίτα Ιπίοτγαρίίοποεπι αιααταρϊπία ἀῑερας Γριταπ, 

Βυ 2 
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Γὰ. Οµατι. ΙΧ. {153.] 
ὁυσὶ δὲ μειὰ τὴν ἐπιτολὴν ἡμέραις οἳ αὐτοὶ βορέαι εὔστα- 

Φῶς πνέουσιν ἡμέραις τὲσσαράκοντα, οὓς ἐτησίας εἰώθασο 

καλεῖν. ὑπὸ τούτων δὲ νοµίζονταυ μµαλθακίζεσθαυ τὸν τοῦ 

ἡλίου ἀτμὸν, τῷ τοῦ ἄστρου καύµατι διπλασιαζόμενον, καὶ 
οὐ ῥαδίως εὐρήσεις ἄλλους ανέμους οὕτως αποτεταγμένους, 

καὶ οὗτου πγέοντες πολλὼς νοσώδεις ἐν τῷ σώματέ τῶν ἄν- 
θρώπων διαθέσεως ἐκκόπτουσο, διὸ ἐν τῇ πρώτη τῶν ἐπι- 

δημιῶν καταστάσει εἶπεν, ἐτησίαι ὀλίγαι σμικρὼ διέσπαρ- 
µένως ἔπγευσαν" ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἐτησίαι συνεχώς ἔπνευ- 

σαν Ὁ Ἐ Ἡ Ἡ ὁ δὲλέει, ἐξ οἵων δὴ καὶ ἐξαιθριαζό- 
µενον, μεγάλην τῶν λεπτῶν τε καὶ δακνωδῶν χυμῶν δριμύ- 
τητα σημαίνει, περ τῶν διαχωρημάτων αποθέντων καὶ 
ἐπαιθριαζομένων τὴν τῆς ἐγκαύσέως ἀφρίξουσαν ζέσιν οὐκ 

ἀποτέθεται. τῷ δὲ λέγειν τεθέντα σηµαίνει κείµενα, ὥσπερ 

ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ὅπου φησὶν, οὖρον κείµενον 

πολὺν Ίρόνον οὐ καθίστατο. 

΄ 

μα. 

.. , ἃ μ τ ] , 
Εν τουτεοισὸ πολλοὶ κωµατωδεες σαν καὶ παράφοροι, 

Ύποθ γοπίος Ἐίε[ας Υοσαγο οοπ/[αογοχαηῖ, Α΄ ῖς Ὕεπίῖφ 

ΏΙΟΙΙΙΟΥ6Π1 τεάἆϊ Ρραίαπί [οἱ εκλµα]αίίοπεπι Ρρτορίες ἁπρ]]- 

οαίππι [Πάθτίς ατάογε, Ίεαιπε {αοῖιϊο 8ἶἱο5 γεπίος 1πγε- 

η]ες Ἱία ἀεβίπαίοδ. ἨΗϊ Παπιπε ρεγῄῃαπίες πια]ίο α Ίπ-- 

πηαπ]5 οοτροσίρις αΠεοίας εχοἰἀαπί, ΕΒτορίοτεα Ἰπ ΡχΙπιο 

ερϊἀεπι]οταπα [αία ἀῑχιι: Ἐϊεβαε ραιοί ραπ]απι Γραγ[πι 

Γριταταπῖ, ἴπ Γεοππάο γετο Είε[βας οοπ/ίΙπιο [ρἰταγαπ. 
3 δε 3κ 

- 

Οαοἆ τετο Ρτο[εγαί, 

φιιοὰ /οἱὶ επροπεδαίµγ, πηᾶρηαπα ἴπιη {εηιίαπα ἔππι ΠΛΟΣ- 

ἀαοίπι ἨΠππογπα 8οΓΙΠΙΟΠΙΑΠΙ [Πρηϊβοαί, αμαε εχρα]ῇΏς εἰ 

4ε]εοίῖ ϱχοτεπιοΏ(ῖ Γραπιθηίεπι αε[ία ΓΕΙΥΟΓΕΠΙ ἨοἩ ἆε- 

Ῥοπ1ξ, Οποά γνετο ἀῑοί ἄερο[ια, Ἰαοεπίῖα Πρηπϊβοαϊ, τα 

ῃ ΡΓΙΠΙΟ ερΙάεπ]ΙογΙπα, αΡὰ ἀῑοί, υεπίέμς αἱμ αεες ππϊηὶ- 
πιε οι]ε[εεδαξ. 

ΠΙ. 3 
1π1εΓ Ίος πμ [ορογαεί εγαπὲ ας ἨΙρηιε επιοίί, ἸἨΐφμε 
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οἳ δὲ ἐξ ὕπνων τοιοῦτου ἐγένοντο. ὅτε δὲ ἐγερθετεν, 
χατενόουν πάντα. 

᾽ 

[154]  ἍἨἸὸ κώμα σημαίνειν ἐοικὲ καταφορὼν τὴν 
ὑπνώδη, ὡς αὐτὸς ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιών φησὶν, ἦν 

δὲ κώμα συνεχὲς, οὐχ ὑπνῶδες ὡς γὰρ ὑπνῶδες εἶναυ αὐτὺ 
καὶ ὡς τοιοῦτον αεὶ γινόμενον καὶ νῦν παραλόγως οὐ γινό-- 
µενον, οὕτως ἔγραψε, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ περὶ τοῦ 
1Πυθίωνος λέγει, ἐνάτῃ κωµατώδης, ἀσώδης, ὅτε διξ- 

γείροιτο. οἱ δὲ δαυμαστοὶ ἐξηγηταὶ αντιλέγουσιν ὅτι 

οὐκ οἴονται ἅμα καταφερεσθαι καὶ αγρυπνεῖν, μὴ γινώ- 

σκοντες, ὅτι δύο εἰσὶν είδη καταφορᾶς, ὡς ἡμεῖς ἤδη γε- 

γράφαµεν ἐν τῷ περὶ τοῦ παρ᾽ “/πποκράτην κώµατος βιβλίῳ 
καὶ παράφοροι, φησὶν, ἐγένοντο, σηµαίνει τὴν παραφροσύνην 
τινὰ βραχεῖαν. ἡἧς τὸ ποσὺν εἴωδεν αὐτὸς ἄλλοτὲ ἄλλοις 

ὀνόμασιν ἐνδείκνυσθαι, λέγων ληρῆσαι, παραληρῆσαι, παρα- 

σρονῆσαι, παρενεχθῆναι, παρακόψαι, ἐκστῆναι, μανῆναι καὶ 

. 

εαἷες εφαζεδαπε; ΦµµΠι ϱνετο επρετβίἰΓεετεπέμγ οπππία 

Τι εἰίῖς εὔ απ. 

Όοπια οαβίαρ]οταπι [οπιπο]εηίθπι {Πρηϊῃοαχο υἱάαίατ, 

υἱ 1ρ[ε {εγίῖο ερἰάοπιΙοτΗπῃ Ῥτοπαποῖαί: Έγαῖ αμίεπι «οπια 

α[[ιάµµπι, ποπ [οπιποἰεπίωτα. ΌὉποά οπῖπα Ίρ[απα ΓΟΠΙΠΟ- 

Ἱεπίππα Πέ εἵ αιιοᾷ {αΐο [επιρεγ Πί, ᾳποάφπε Ἠαπο Ῥγαςίες 

ΤαΙΙΟΠΕΠΙ ΠΟΠ εχ]βα!, Ἱία [οχρβί: Εοάεπι Φιοφµε ἄε ΒΥ- 

εμῖοπε ἰοφμίίμτ; ἩΟΠΟ ἆῑε εγαῖ οοπιαίο {οροταίιδ, Ππιρ]α- 

εἶάαμς, πῬῖ εχρειρείαοίας ε[εί. Αί πιαραῖ ποπη]πῖς Ἱπ- 

ετρτείες οοπεπάμπί παπί Βππ] Πετὶ Ῥο[ς αἱ οοπιαίθ 

{οροτασῖ εἰ ρειν]θί]]ο Ργειηῖ, 1βποταπίες ἆμο ε[αε οαἴαρμο- 

ταο Ρεπετα, υϊ ]απι πο Ρο ἆε οοπηαῖε εἰ εκ Ηΐρροοτα- 

ες [επίιοπίῖα [οπἱρβαιΗ5δ. «4ο πιεπίε επιοιῖ εταπε, Ἰπαπῖε, 

ἀε]ίγῖαπα φποάάαπι Ῥχενο ἀπά]σαί, ου]α5 πιοᾶυμπα α]ῑ]ς αἴηιο 

ας νοσαριυ]]5 ο[επάετο οοπ/[αεν]ἰ Ἰῖδορ νετβῖδ: πιρατὶ, 

ἀεἰίγαγεν ἀε[ιγετε, ππεπίε επιονετὶ, ἰπ[απίτε, ᾗμγετε. Ηϊ 
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ὀεαν]νας ταῦτα μὲν δύο πάθη, τὸ κῶμα λέγω καὶ ἦ πα- 
θαφορὰ, κατὰ τὸν ὕλης λόγον ἀντικείμενα φαίνεται. τὸ γὰρ 
κώμα ἔκ τε τῆς τοῦ ἐγκεφάλου ψυχρότητσς καὶ ὑγρότητος, 
ἐκείνη δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων ποιοτήτων ὡς τὼ πολλὼ φαίνε- 

ται γίνεσθαι. ἀλλὰ μὴν πολλάκις κατὰ τὴν κινδυνώδη τῶν 

χυμῶν συξυγίαν μίγνυνταί τὲ καὶ συντρέχουσιν, ὣς ἐν τῇ 

Σιληνοῦ ἱστορίᾳ γέγραπται, παρέκρουσὲ µικρά. εἴτα δὲ 
ὕπνου Λλεπτοὶ, κωµατώδεες, ὡς εἶναι τὸ κώμα ἐνίοτε ἐκ τῆς 

ἀμέτρου τών ψυχικῶν δυνάμεων «ἀσθενείας καὶ ὡσανεὶ 

σβέσεως, τῆς κινήσεως αὐτῆς κατακοιµισθείσης καὶ σχεδὸν 

καθ’ ἅπαν ἀπολαμβανοκένης. ἔστι δὲ καὶ ταῦτα παρ {π- 

ποκράτην, κώμα βαθὲ µετ ἀγρυπνίας καὶ κὠια ὑπνώδες 
καὶ κωματώδεες οἳ φοενιτικοὶ καὶ οἳ καυσώδεές. καὶ κατεῖχε 
δὲ ἡ) τὸ κώμα συνεχώς οὐχ ὑπνώδες 1 μετὰ πύνων ἄγρυ- 
πνοι. ὕταν μὲν γὰρ ἐγρηγορέναι μὲν ἀνεωγόσι τοῖς ὀφδαλ-- 
μοῖς οἳ κάµνοντες μὴ δύνανται, μύσαντες δὲ αὐτοὺς ἐλπίδι 
τοῦ κοιμηθῆναυ διαμένωσιν ἐγρηγορότες, τὸ τοιοῦτον κα- 

λεῖται οὐχ ὑπνώδες κώμα. «θαυμαστὸν δὲ οὐδὲν ἡβροισμέ- 

απϊάειι ἆπο αΠεοείμς, οοπιᾶ ἀῑςο εἳ πιεπΕῖ επιοόπεπῃ, Γα- 

Ώοπε πιαϊεγίαε οοπ[ταγϊ νΙάεπίατ. Όοπια Ώβπι(αε εκ ϱε- 

τερτὶ {πι {πιριάτίαίε {απι Ἠαπι]άίαίε, Ίαεο ΥεΓΟ εΧ οοΠ- 

ἱνατής, αἱ ῬΡ]ατίπαπι, απαμίαίρας οτίαπι Ἠαῦεγε νΙάείαν. 

Ύετιπι ἴαπιεπ θε πιπ]ἰοίίες Ῥεγιομ]ο[α Ἡαπποχαπι οορυ]ᾶ- 

11οηε πη][οεπίατ εἰ οοπουτταπῖ, υἳ Ἱπ ΒΙ]επὶ Παβοτία ἆε- 

[οτιρίαπι εβΒ: Ῥατωπιρε” ἀεἰἰγαυϊε, ἀείπᾶε επἰίες [οπιπῖ, 
εοππαξο[, αἱ Πί Ππίεγάππα οοιπα εκ Ιποοπιπιοδεταία {αου]-- 

{αΐαπα απἰππαῖαπι Ἱπιρεοϊ]ίαίο ασ νε]αῖ εκ[ηποίίοπε, 1ρ[ο 

πιοῖα Ίαπι οοΠ{ορΙίο οἱ ροβπιοάαπι οπιπΊπο οοπ[ωπιρίο, 

αίαιπθ Ίαεο αραιά Ἡρροοταίεπι Ἠαρεπίμτ. Όοπια Ρτο[αΠ-- 

ἆαππι ουπι Ῥετνίρι]ο εἰ οοπια [οπιπο]επίαπα εἴ οοπιαϊοΙ 

ΡΗγεπ1(]οί εἰ αγἀεπίεθ. Ὠεἰϊπεραί αιίεπι νε] σοπια α[ῇάιια 

ΠΟΠ [οπιπο]θηίιπι νε] οι Ιαροτίρις ν]ρ]]]ας. Όπαπι εΠῖπα 

αροτῖ5 οου]5 Ιαβοταπῖες υΙσι]ατο πεφιεαπῖ, οἰαα[ῇς ααἴεΠι 

ΑΠΊΠΙΟ ἀοτππίεπάϊὶ νιρι]ανετιπί, Πα]αςπιοάί αΠεείαςδ οοπια 

Πον [οπαπο]εμίωπι νοσαίατ. Μϊταπάαπα απίοσι ποη ϱβ ασο- 
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γων ἐν τῷ σώματι χυμῶν ὠμῶν, κωμµατώδεις δὲ ἅμα καὶ 

παραφρονοῦντας γενέσθαι, Χωµατωδεις μὲν διὰ τὸ πλῆθος 

καὶ τὴν ψυχρότητα τῶν ὠμῶν χυμώῶν, παραφρονοῦντας δὲ, 
διύτι σηπόµενουι δριμύτητά τὲ καὶ θερμασίαν ἐγέγνων. ἐἰ- 
κὸς γὰρ τοιοῦτον τὸ κώμα σὺν τῇ παραφορῷ ἐκ τῶν ὠμῶν 
τε ἅμα καὶ ψυχρῶν καὶ παχέων, ἀλλὰ καὶ λεπτών καὶ 

Φεριιῶν χυμῶν γεγενῆσθωι, ὅπερ ἐσήμαναν τὰ ἑπόμενα πά- 

9η, βαρύκοοί:τε ἦσαν, φησὶ, καὶ κωματώδεες. καὶ παλιν, κω-- 

ματώδεες δὲ καὶ ὑπνώδεες καὶ ὅλου τοῦ ἔτους σφόδρα ξη- 

θύτης καὶ ὅλου τοῦ Θέρεος καῦμα σφοδρύτατον. χαλεπώ- 
τατα γὰρ νοσήµατω εἶναι φαίνεται ἐν οἷς ἀθροίξεταυ τλῆ- 

Φος τῶν γολωδῶν καὶ ὠμῶν καὶ ἀπέπτων χυμῶν" τῆς δὲ 

μικρᾶς παραφρονήσεως σημιεῖον ἦν ὅτε, ὅτε ἐγερθεῖεν, κα- 

τενόουν πάντα, 

[165] Ινεύματα μετέωρα, οὐ μὴν πάνυ. οὖρα λεπτὰ 
μὲν τοῖσο πλείστοισε καὶ ὀλίγα, ἄλλως δὲ οὐκ ἄχροα, αἷ- 

ομπι]αἰ] ἵπ οογροτέ οτι] Ἡππογίραθ οοπιαϊο[ο Πππ] εἲ 

ἀε]γαπίες Παχ], Οοπιαϊο[ος απ]άεπι ρτορίετ ὀταάογαπα ΗΠΠΙΟΓΙΙΙΑ 

Ρ]επιμάίπεπα εἳ ΙΠἱριάίαίεπι, ἀε]ϊγαπίες Υετο αποά 1 

Ραϊγε[αοιί αοτιπιοπῖαπι εἰ αεβαπι Ῥγοσγεεηί. Οοπ{επ{απεΙπα 

επῖπι ο[ι ἴ8ιε ου]ᾷ ε[[ε οοπι ουπα Ἰεν] ἀε]]γίο εκ οτπά]ς, 

{γ]σιάϊς εἰ ογα[ῃς, Ππια] εἰ Τεπιῖρας εἰ οπ]άΐς Ηαοοτίρας 
Παν. Ὠποά ΠρπϊΠοαταπί [εᾳαεμίες α[[εείις εί ἀΠοῖιε 

αιζτεραπί, 1παιΙῖ εἰ οοπηαϊἰοί, Αἲ Ἱίογαπαι: οοπιΒίο[Ι νετο 

οἳ [οπιπο]επ!ϊ εἴ ἰοίο ἀπΠπο πνε]µοπιεήπς ᾖΠοοϊίας εἰ Ίἴοία 

αε[ιαίε αγἆος γε]λεπιαπ{Ππηας.  Ῥετατάπϊ Παπιαο πιογΏῖ 

ε[ε οοπ[ριοϊαπίατ, 1π αρ ΒιΠο[οταπι, ογαάοταπι εἰ 

Ἰησοσίογαπι Ἰυπαογάπι ῬΡ]εητίαάο ασετναίµγ. Ῥαννῖ αμίεπι 

ἀελΙτ Πρπιάα εταῖ, ᾳποά οομ/[αχσεμίες οπιπῖα Ροτοἱροετεπ. 

ΙΥ. 

δρύ(μς εἶαΙὶ, Ποπ έαπιεπ αἁπιοάμνα. Ἰγίπαε φμίάεηι {6- 

πμει ρίμγίπις εἰ ῥαμµσαε, πες αἰίας ἀεεοίογες. «αε- 
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µορῤῥαγίαι ἐκ μη οὖν ἐγένοντο; εἰ μὴ ὀλίγοισιν, οὐδὲ 
παρωτίδες, περὶ ὦν ὕστερον γράψω, οὐδὲ σπλῆνες ἐπή- 

ϱοντο. οὐδὲ δεξιὸν ὑποχύνδριον, οὐδ' ἐπώδυνον κάρτα 
οὐδ ἐντεταμένον ἰσχυρῶς' ἦν δέ τι ἐνσημαῖνον καὶ µά- 
λιστα ἐκρίνετο πάντα τὰ πολλὰ περὶ τεσσαρεσκαίδεκα, 

ὀλίγα σὺν ἱδρῶτι, ὀλίγα σὺν ῥίγευ καὶ πάνυ ὀλίγοισιν ὑπο-- 
στροφαὶ ἐγίνοντο, ὑπὸ δὲ τὼς ψΨεκαάδας τὰς γινομένας ἐν 
τῷ θέρει ὑπεφαίνετο ἱδρώς. ἐν τοῖσι πυρέττουσι καί 
τινὲς αὐτίκα ἱδρῶτες ἐπ αἀρχῆς ἐγίνοντο, οὐ μὴν κακο- 

ᾖθως, καὶ τοῖσιν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκρίδη σὺν 
ἱδρώτι. 

Οὐὖκ ἤθροιστο τούτοις οὐδ' ἐν πνεύµονι, οὐδ' ἐν καρ- 
δίᾳ πλῆθος πυρώδους Ὀερμασίας. κεἰκύτως οὖν οὐδὲ ἐγέ- 

γὲτο μέγα τὸ πνεῦμα, μικρόν τ οὐκ ἦν παντάπασιν, ὡς 

µήτ ὀδυνωμένοις μήτε κατεψυγµένοις, εἴπερ οὖν, ὡς ἐν τῷ 

τρίτῳ περὶ δυσπνοίας γέγραπται τὸ µετέωρον, οὐδὲν δηλοῖ 

πιογτλαρία επ πατίδµς ποηπ ΠΠ ραμοὶ εοπεπφεβαπε 

πεφµε γατοιϊάες, ἆε οιμῖδμς ροβεα ἆἄε[ετίριμτως [μπα. 

Ίνεφιε ἰίεπ αιιοἰ[εδαίιτ, πεφµε ἀεπίγμπα Ιιγροσμοπάγίμπα, 

πεφιμε υαἰάε ἀοἰογί[ειπ, πεφιε νε]λεπιεπίετ ἰπέε[ωπα 

εται. Ομιάάαπαι ἔατπει ἰπίετίμς [1ρπί[ιεαδαι. Οπιπία 

νετο ᾖΡἰεγµπαφµε εἶτεα ἀεεῖπιμπα Φματίµπῃ ἀῑεπι τπακίππε 

/ιάϊσαδαπίμη, ραμεα ομπι [μάογε, Ῥαμεα εµήῃ ΤίΡΟΤΕ, ας 

Ῥαιοί[[επιῖς τεεἰάίναςε οοπεϊἰπβεύαπε. «4ὲ νετο [ιό πεῖπιι- 

ἑμίίς Φµμαε ρε αε[ίαίεπι ἰγγογαδαπὲ ρἰμνϊὶς [ιᾶοτ αργα- 

τεῦαι, [εὐγίοαπεῖδις ειἰαπι ομίάαπι [μάοτες [αιῖπι αὖ 

Τπιῖο οδοτἰεδαπίμτ, Ποπ ἴατιεπ πιαἰίσπες; ομίδισάαπι 

οιοφιέ /μῦ ποο ἵεπιριμς ]μάιοαιίο ϱἰηα μάογε Γαεια ε[ῖ. 

Χοπ 1 πεᾳιο ἵπ ΡΙΊΠΟΠΘ, Ἠε(πθ 1π οογἆο 1σπεῖ 

οα]οχγῖς οορῖα οο]]σεραίατ.  ἆπτο Παηαο Ἠε(πε ππασπς 

Γρ]νϊίμς, ποτε Ράνια ΟΙΠΠΙΠΟ εταῖ, «ιρρε απ πεφιθ 

ἀο[οτεθ ρα ιεραπίας, πειε ΓΙσοτε γεχαραπίας. Όπατε Π, 

πέ 1π. {ο]ο ἆο [ρἰταπβϊ ἀλβομιίαίο 1μτο [οπρίαπα ο{ῖ, 
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διαφέρον τοῦ μικροῦ, εὐλύγως φησὶν αὐτοῖς τὰ πνεύματα 

μετέωρα /ίγνεσθαι, οὐ μὴν πάνυ γδξ. ταυτὸ τοῦτο εἶπε 
περὶ τῶν κυναγχικών, ὡς δηλονότυ µετεώρου τὰ πολλὰ τοῖς 

κυναγχικοῖς /ινομένου τοῦ πνεύματος καὶ ὡς μέχρι τῆς 

φάρυγ}ος εἰσιόντος, οὐκ εἰς τὸ βάθος τοῦ δώρακος κατέρχο- 
μένου. 

ιά 

ε. 

᾿Εγένοντο δὲ ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσο περὶ ὅ καὶ η΄ καὶ 
Φ΄ τρηχύσματα ἐν τῷ χρῶτυ κεγχρωδεα, τοῖσιν ὑπὸ κω- 
γωπέων γινομένοις μάλιστα ἴκελα ἀναδήγμασιν, οὐ πάνυ 

κνησµωδεα. ταῦτα διετέλει µέχρι κρίσιο, ἄρσενυ 

δὲ οὐδενὶ εἶδον τοιαῦτα ἐξανθήσαντα. γυνὴ δὲ οὐ- 

δεµία ἀπέθανεν, ᾖ ταῦτα ἐγένετο. βαρύκοοί τὲ ἦσαν καὶ 
3 ΄ α 

Χωματώδεες. πρόσθεν δὲ οὐ κάρτα ἦσαν κωµατωδεες 
ᾖσιν ἔμελλε ταῦτα ἐσεσθαι, οὐ μὴν τὸ σύμπαν διετέλεον. 

’ Ἶ πι ἃς Τσ λ , Ν ’ ..” 
κπωματωδεες δὲ καὶ υπνωδὲες το δέρος καὶ µέχρι πληϊα-- 

Γαρ]άπιο πΙμ]] ρτοάαί «ἀῑνετί[απι α Ῥ8ΐσο, πποτ]ίο ἀῑοΙΙ 1ρ[ς 

Γρίτιίας εἰαίο ααῖ [αῬ]πιες ε[ε, ποπ ἔαπεν αἀπιοάμπι. 

Ἠοο Ιάεπι ἆε ογπαπολμ]οῖς Ρτοἰυ:, ᾳαοὰ [ο]]]σεί αἱ Ρ[ε- 

ΤΗΠΙ(πε αηρῖπα ]αβοταπρας τία [ριτίίας αἰτο]]εγείατ, αἱ 

εἰ]απι αἀπσαιο {αμσες 1Πῖτεί, ποη αιίεπι 1Π {οταοῖ ΡΙο- 

{ππάαπι ἀε[οεπάετεί, 

σ, 

1π αε[υΐς αμµίέεπα ᾖ[εὐτίδις εἶτοα Γερεῖπιμπι εἰ οεέαρµπα εξ 

ΠΟΠΜΙΗ ἀἰεπι α[ργεαίπες πη]ίαεεαε ομ]ίομτι σποτ[ιδι [υπηῖ-- 

ἰες, ποπ πιμίεμπι ργιγιβίπο/[αε ἴἵπ [ωππππα οµίε επα/οε- 

«δαπιµτ εἰ αἆ ]μάίσοαείοπεπι µσφμε γρεγάμταδαπε. Νμί 

εφμίάεπι ππα[εμίο ἰαίία υἱάί παἰ]ία. (με νεγο ομὶ ἔα- 

Ιία ε[[ίογε[εετεπε, πιμίία ππογίκα εβ. Ἴαε ἔαπιει Ίπι-- 

Ιίεγες Ετασί εγαπἰί αμάϊεμ εἰ [ορογαίαε φμαππυῖς απίεα ποιι 

αάπιοάιπι [ορογο[αε ε[Γεπεν ομίδιις ἰ[ία ενεπῖτε ἀεδεδαπι. 

1Νοπ ἔαππεπ ἰπ Γοίμπι ρετ[ενεγαδαπῖ, «ἄε[ίαιε υεγο εἰἶατα 

αἆ νυεγβιἰίαγµπι οεεα[µπα [ομογαίαε εἲ [οπιπιοίεπίαε εγαπ! » 
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δων. ἔπειτα μὴν αγρυδνίαι μᾶλλον, αταρ ουδὲ τὸ σύμ- 

παν ὑπὸ τῆθ καταστάσιος ταύτης ἔθνησκον. 

] 3 ” ) ’ 5 

[156] Οὐκ ἐστι καθ ἑαυτὸ κιγδυνώδες τὸ σύμπτωμα ὃ ἐν- 
ε Ν ΄ ο. 

δείκνυται αὐτὸς, εἰπων, τρηχύσµατα κεγχρώδη καὶ τοῖς ἄνα- 
΄ - ΔΝ { «/” - 

ὀήγμασι τοῖς ὑπὸ κωνώπων γινομένοις ὅμοια. μᾶλλον δὃ' 
- , Ξ αν οἱ / Ε λ ῃ - », 
ὕποπτα εἰσι τὰ ἐξανθήματα ἑρυθρα, στρογγυλα, οἷον {ονὃου, 

α ἐν τῷ Σιληνῷ τῇ ὀγδόη μεθ ἱδρώτος ἐφα ὶ ή οἷα ἐν τῷ «Σιληνῷ τῇ ΟΥδΟΗ µ Οώτος ἐφανη καὶ παρεέ- 
3 » Δ ΄ 5 

µενον, οὐδ ἀφίσταντο. τῇ πρὸς τοὺς κώνωπας ὁμοιότητυ 
: , ας , ν 5 ” ’ ο 

κέχρηταυ πολλακις ὁ Ιπποχρατης. καὶ γαρ ἐν τῷ ὅ' τῶν 
. ς ” , ”. 3 ’ / , ᾽ 

ἐπιδημιῶν περὶ γναφέως τοῦ ἐν Σύρῳ γραφει, σκέλεων τὸ 
- ε Ν / ; 3 

χρώμα οἷον ὑπὸ κωνώπων ἐγκαταδαμάσειν. καὶ µετ ὀλίγα 
. ες Φ 1 5ο « ς .Ἡ ’ 3 δή . 

περὶ Φερεκύδου, ὀγδόην ὡς ὑπὸ κωνώωπων αναδήγµατα πρὸ 
- ” 3] τα .. 3 ῃ - υ ’ ᾽ 

τῆς τελευτῆς ανεβηξεν. ἐν δὲ ταῖς Κωακαῖς λέγεται τα 
’ .” , 

κωνώπων κεντήματα», ἔνθα φησὶ, ταραχώδης ἐπίστασις διὰ 
. Ξε , / .. 

ταχέων ἐξανθεῖ, οἷα κωνωπων κἐντήµατα, τουτέστι νύξεις 
΄ ιό η « Δ εν ΄ 

τινὲς κνησμώδεις, οἶαυ καὶ ὑπὺ ανίδης γίνονται, ἃς κνιδώ- 

Ῥο[ίεα οετἰε υἱρίίαε πιαδὶς μτγβεζαπῖ. Ίεγωπι πεφμε 

Ῥτου[ις ἰ[ία οοπ{εµείονιε ππογιεδαπεµγ. 

Οιιοά ΓὙπιρίοπια Ρτος1ί αποΐοτ, 1]πά Ῥεν {ο ρεγίοι]ο- 

{απα ποή ε[ι Ἰοο εἀϊῖοίο: «4[ργεάίπες ππϊίαεεαε οἰ[ίοιμτι 

πιοτ[ιύιις [ππιίεςς ΥεΤΗΠΙ ροίῖμ5 οοςβΠΟΠΟΠΙ ΡγαεΡεΠΕ. ἀπρί-- 

ίαπο1, απ΄ [Ππῖ εχαπί]επηαϊία ταῦτα, τοίαπᾶα, νατῖς πια, 

οπ]αςα]οςἱ 1π Θί]επο οοίανο ἀῑε ροβ [Πιάοτεπι αρρατιεγαπί 

Ῥεγππαπεπίία, πεφηαε εναπε[οεηῖα, οῬἰπϊΠαάίπε α ου]]ε]-- 

Ῥας ἁἀποία ΓΑΕΡΕΠΗΠΙΕΥΟ π[α ε[ Ἠϊρροσχαίε. ῥΘερίῖππο 

Ἠ8ΠΙΩὰε ερ]ἀεπιῖοταπι 4ε Όγτο [οπ]ρίογε [οτ]ραί,. Όταγιπα 

σο]ος νε]αί α οα]οῖθας Ῥεγάοπηίαθ νι ἁεραίαγ εἰ ραπ]ο Ρο 

4ε Β]εχουγάε οοίανο ἀῑα {απιπαπι α ομ]Ιοίθας πποτ[ας απίθ 

πποτίεπι οχιπ[νίί. Ἰπ ζοασίς οπ]ίουπα ραποίαγας Ἱεσιπίας, 

υ)ή ἀῑοΙε: ἰατρη]επία [αρρτε[πο, ὮὈγενί νε] οι [οιιπι 

Ριποίαχαε οεχαπιριΏί, Ἠοο ε[ αια]ες εἰ αῦ ατίῖσα εχεί- 

ἰαπίμσν οᾶδ αγοεῖηςς ἵπ Ῥτοιχᾗοίίοο Ἠ5 [οἱρ[ῖ νοσαί: 
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σεις ἐν τῷ προθῥητικῷ καλεῖ, γράφων οὕτως, γάρκαι δὲ καὶ 

κνιδώσιες οἷσι διὼ τῆς κἐεφαλῆς διαΐσσουσι. καὶ πάλιν, αἱ 

κνιδώσιες δὲ καὶ τὸ μελαγχολικὰ ταύτῃσιν ἧσσον ἢ τοῖσιν 

ἀνδράσι», ἢν μὴ τὰ καταµήνια τὲλέως ἠφανισμένα ᾖ καὶ 

ἐπὶ τῷ τέλει καὶ αἱ κνιδώωσιὲς ἐν δὲ τῷ σεήθει καὶ τῷ 
µεταφρένῳ, εἰ ἕνεισι. 

στ. 
π 3 Ε , 294 » , , 

Κοιλίης μὲν οὖν οὐκ ἐνεδέχετο οὐδὲ τοῖσι γευµασι ἑστάναι, 
3 λ Δ / ” 3, / - , 

αλλα παρα λόγον ὧετο αν τις ἔῆσασθαι ξυμφερειν, καέ 

τοι ὑπέρπολλά ἐστιν. οἷσιν τὰ ὃ ἴοντα ἠν. τῷ ἐν ψύχευ 
- ε « ” 

κεῖσθαι ὑποβεβλημένον, ὣς ἑλκοῖ μὲν τὸ ψυχρὸν, δαλ- 

πει δὲ τὸ τοιουτον εἶδος ἐκ προσαγωγῆς ἐπὶ μᾶλλον, καίτου 
η ” ’ ’ [Γ ” 32 - , ] « ” ιἳ 

μηδὲν τῇ φύσει πάθος γίνεται, ἐφ ᾖσέ τὲ καὶ ὁκοῖα τὰ 
- ο] ΄ ’ Ὀ 

σηµεῖα καὶ πλείω ἢ µείω γινόμενα, χάσμη, βΗξ, πταρ- 
» - ’ ] ” 

μὸς, σκορδίνηµα, ἐἔρέυξις, Φύσα, πάντα τὰ τοιαῦτα δια-- 

φθεἰρουσιν. 

ααῖρας απίεπι ἴοΓρογες αἱ ῥρτυηγίία5 ῥριηρεπίες Ῥοεγ σαριί 

Ῥετοιτταπί. ΕΙ τυτίας: Ῥυηφβεηίεδ ἰαπεα Ῥταγῖρίπες οἳ 

βίταο Ε]5 νυ]ῖα πιῖπας ὧαε απαπ νι Γεπαυσηί, πι 

ππεπ[ίτπα Ρτογ[α5 ἀερετάία {πογῖπί,. Ἐ[ Ῥτορο Άποπι: εί 

πωπι Ριηηρεηίε Ῥτυτῖρίπες 1ρᾳφ 1π Ῥεοίοτο απί ἆοτ[ο 

ἀπᾗηί, 

γΙ. 

ἀἰνωπι Ἱ5τε α[Γισπρεἱς [1[έεγε ποπ οεοποεάεδαξμτς Γεᾶ [α- 

οἵαπι ῥγαείεγ ταϊίοπεπι πιεάείαπι ῥτοᾶε[]ε φιμΐσφμε οειι- 

Γωΐει, εἰἰαπι[ϊ μετπιµίία [πι φμῖδις Ἰαεο ππεάεπειμη, 

ομοᾶ ὑι [μῦβγαείς [τὶροτὶ οιδιίδις ἀεομππδεχεπε. Ίναπα 

ΓΓἱριάμπι «φάει επιεεγαῖ » οαἰε[αοῖε αμίεπι ε]ιαηποᾶὲ 

[ρεείες [επ[ῖπι μτορτεάἰεπᾶο, εἰἴαπιπμπι τπαξῖς. «ά4ιφιιο 

πμ[ίμς παέµτα α[γεειως πεταει εἳ ομῖθις εἰ οαμαϊία [σπα 

εἰ Ῥπτα αμῖ ραμείοτα εοπείπᾳεδαπῖ, ο/εἰεαείο, ἓμ[[, [ετ-- 

πμϊαιίο, ραπάϊἰομίαξίον ΤΜΕΙΗς ᾖαεις εξ Ίμ]ις Φεπετῖς 

οπιπία γετηϊείεπα Τπν ε]ιιῖ. 
κο --- 
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Ταῦτα ποτὲ μὲν φύσεως ἔργον ὑπάρχουσι, ποτὲ δὲ 

γίνονται ἐπὶ νοσώδεσι διαθέσεσιν. φοσώδεις δὲ διαθέσεις 

λέγω, οὐ μόνον ὅταν ἤδη νοσῶσιν, ἀλλὰ καπειδὼν ἄρχηταί 

τις αὐτῶν συνίστασθαι, παράδειγµα ἔστω σου ἡ τάραξις ἐπ 

ὀφθαλμῶν ἰδίως καλουµένη, φλεγμονῆς αρχή τις οὖσα. αἵ- 

τη }οῦν καὶ ἄλλαι τοιαῦται νοσώδεις διαθέσεις ἀρχόμεναι 

συνἰστασθαι, λύονται τῆς φύσεως ἐκκρινούσης τοὺς γεννών-- 

τας αὐτὼς ἀτμούς τὲ καὶ χυμούς. καθάπερ γάσµη καὶ 

σκορδινισμὸς γίνονται ἐκκρίσέως ἕνεκεν τῶν περιττωμάτων, 
καὶ ἡ βὴξ ἕνε- [157] κα τοῦ καθαραὰς ἐργάξεσθαυ τὰς 

ὁδοὺς τῆς ἀναπνοῆς. καὶ οἳ πταρμοὶ δὲ φύσεως μὲν έργον 

ὑπάρχουσιν αἀεὶ, γίνονται δὲ ἐπὶ νοσώδεσε διαθέσεσιν. εἴ- 

ϱήταυ δὲ περὶ πάντων τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις, έρευξιν 

δὲ ἐνίοτὲ κινεῖν συµιφέρειν ὡς ἐπὶ τῶν ἐμπνευματουμένων 

χὴν αστέρα, καὶ μάλιστα ἐφ ὧν οὐ διέρχεται κάτω τὸ φυ-- 

σῶδες πνεῦμα. «φησὶ δὲ καὶ τὸν στύµαχον ἀτονοῦντα ῥών- 

νυσθαι διὼ τῶν ἐρυγῶν, ὡς δι οὐκείου γυμνασίου, αλλὰ καὶ 

ἨΠαος Ἱπίοτάαπα απϊζοπα εχ][απί παίπγαε ΟΡρεΤΗ, ΙΠίεΓ- 

μπι νοΓο 6Χ πΠΠποΤΡο[ς αΠαοίῖρας οτ]απίας, Μοτροίος αἰ- 

{εοίις ἀϊἴσο, ποἩ {ο]απι ἨΡί ]απα περτοίαπῖ, [εά εἰῖαπι Ύπατη 

Ί8ηι {ρ[ογαπι α]]ᾳιὶδ οερογῖί οοπ/{ίετε,. Ἐ[ο ΗΡί εκεπιρ]ὰ 

βταίῖα οοπ]ογάπι Ρεγίυγρα(ο Ῥτορτίθ νοσαία, αὖαε ργϊηςϊ- 

Ῥίΐαια αποάάσπι ε[ὶ Ἱπῃαπηπια[οπῖς. 15 ἀίααο οἱ α)Π Ί-- 

]α5πιος1 ΠΠΟΥΡΟΠ αΠεοίτδ, απαπα οοπ/ Ημ] Ἱποιρίαπε, [ο]-- 

νυμίισ εχοογπεηίε {μπι ΥαΡΟΙ65 μπι Ἠάπιοτες εοδ α[εοίιβ 

Ῥτοογεαπίες παίηγα, φπθιπαάπιοάμπι ο[οιία[ίο, ραπάϊοπ]α[ίο, 

4ἱ1αα οὐ οχογοπιοΠίογαπι οχογθίίοπεπι Π1ΗΕ. Τιι[ῃς 4ποφαθ 

υί πιπηᾶας εΠιοῖαί τε[ριγαἰἸοηῖς νῖαςδ. οὈεγηυίαπιεπία εἰ]απι 

Ῥετρείμπο παίπταο [ΠΠί ορετα, Πυπί {απιοῃ 1π ΙΠΟΥΡΟΙΙΦ 

αΠεοια1ῦδ. Αἱ 4ε Ἰ5 οπιπῖρας 1π ΗἨρτις ἆο [Υπιρίοπιαίαπι 

οαυ{ς ἀῑείμπι εΠ, Ἠπιοίαπι αἰϊᾳιαπάο οἶεγε οοη/{ετί, τϊ 

15 απ Παρα οπεγαίαπα ψεηίγεπα ρα Ιμηίασ, αο ΡΥαΕΓΕΥΗΙπι 

οπίδας Παἰπ]εηίας [ρίγίς αἆ Ππβετίοτα ποπ ἀε[οεπά[. Αί- 

4ὖε πανγαηῖ Ποπιασλαπαι ἀΙπιρεοϊ]]απι ταςίῖθις {σπα πσαα 

Ῥτορχίο οχετοΙῖο οογγοβοχα. Ἠτασίετεα ταοῖανα αοἰἀαπι 
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λειεντερίαν 3 οξυρεγµία ἰᾶᾷσθαυν λέγεται. περὶ δὲ τῶν φυ- 
σῶν τέ δεῖ λέγειν; ἐστι δὲ τούτων γένεσις ἐν αὐτοῖς τοῖς 

κατὰ γαστέρα χωρίοις, χυμῶν τινῶν αὐτόθυ φλεγματωδῶν 

ἢ σιτίων εἰς ἀτμοὺς λυοµένων ὑπὸ θΘερμότητος ἐνδεοῦς, 
καὶ γὰρ Ἡ Ἆ 

ἅ 

- . - κ ; Φ ῃ 
Ἔισιν ἐν πυρετοῖσιν ἀσωδεσε, Φριπωδεσι ἐρεύθονται πρό- 

σωπα, κοπιώδεξς, ὀμμαάτων ὀδυνωδεες, Μαρηβαρίαι, παρα-- 
πληγίαυ καὶ γυναικεῖα Άν ἐπιφαίνεται, μάλιστα δὲ ἦσι 

πρῶτον. ἄτὰρ καὶ παρθένουσι καὶ γυναιξν, ᾖσι διὰ 
3 κά ς- ., 

χρόνου. ἁἀτὰρ καὶ ἦσι μὴ ἐν ᾧ εἴθισται χρόνῳ ο) ὥς 
δεῖ ἐπιφαίνονται. ἔπειτα ἔξωχρου γίνονται, μέγα δὲ ἐν 

.» 4 ’ ” 

ἅπασι τὸ καὶ ἑξῆς καὶ ἐν ᾧ χρόὀνῳ καὶ ἐφ᾽ οἷσι. τοῖσο 
/ , Ε) ’ «/ αν. 3 34 

παάνυ χολωδεσιν ἓἕν πυρετυῖσνυ μάλιστα, ὅλως οἷσιν ἐπὶ 
ε ’ 

σκέλεα ᾗ καάθαρσις, 

π - 3 ” ”- 

Εν εὐπορία τῶν ὠμῶν τὲ καὶ παχέων καὶ δακνωδών 

οπίετῖαπι {4Π4ΥΤε ΤΣοΓεγΗΠῖ, Ῥο Παβρας αὐίοπι οαπῖἆ 

επαποϊαπάωπι ει ἘΠ Ροίτο 6ΟΓΙΠΙ ρεπεγαίίο 1 α]ν]πῖβ 

τοριοπῖρια8, ΡΗπίο[ αρκάααι αιἲ οἱρῖ 1π Παΐμς οαἱο-- 

τῖ Ρεπυχία [ο]αῇφ, Ειἰεπῖπι εὶ οἱ 

πι: 

Ομῖδις ἴπ Γενίδις επι εογροτὶς ]αεξαξίοπε εἰ Ίογγοτε υμ]εις 

τηδε[εµπε, ἰα[[ειιάίιες, οεµίοτηπι ἀοΐογες, οαρὶεῖὶς 5γα- 

υἰίαιες εἲ Ῥαταρίερίαε αά[ωπὲ εἰ ομῖδις ππεπ[έγμα αργα- 

τεπε; Ῥταεεῖρμε υεγο οιμῖδμς γγίπιμπα. εγµππρι!. (ῖπ 

εἰ υἰγοιπίδις εἰ πιιεγίδμς, ομίδις ρε ἴεππριμς, [εὰ εἲ 

ομῖδιις εοπΓμεῖο ΤεπηΡοΤε αμὲ μὲ ἄεσει ρτοᾶειωιε, ἀείπᾶς 

Ρἰμγίπεμπα ραἰίάαε τεάάωμεμτ. Ἰήαβρπὶ αμίεπι ε[ ππο- 

πιεπεὶ ἵπ οππηῖδις Ἱπεμεγὶ φαμιᾶ εἰ ρο/[ίεα 6ο εφμίεμ ε 

ϱμο {επιροτε εἰ ἵπ φμῖδις αἀπιοάμπα διίο[ῖς, ἐπ [εῦγίδιις 

πιααῖππε αμϊδισάαπι ΡΥΟΥ[µ5 αἆ οτµγα ριμγβαϊτίο [εεεᾶῖε. 

Έχαί οτιάοτγαπα, οτα[Ποχαπι πιογαοϊαππααπθ Ἠπιοσαπι 
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χιμῶν, ὡς ἐρῥέθη καὶ πρὀσθεν, ἴσως δὲ καὶ ἀνισόύτης, ἧπερ 

ἐν τῇ γεγραμμένη καταστάσει τὰς γυναῖκας σὺν φρικώδεν 
τε καὶ ποπώδει αἰσθῆσει ἠνώχλησεν, διὸ καὶ τῶν ὀμμάτων 

ὀδύναι καὶ καρηβαρίαυ καὶ παραπληγίαι ἦσαν. τοιαύτη γὰρ 

τῶν χυμῶν ἀνισύτης ἐπὶ τὴν κἐφαλὴν οὕτως ὥρμησεν, ὡς 

τὰ αἰσθητήρια περιλάβη καὶ καρόὀς. διὸ καὶ ἀποστάσεις 
εἰς ἄρθρα /εγόνασι. συμβαίνει δὲ ταῦτα διὼ τὴν ἐν τοῖς 

πυρειοῖς θΘερμασίαν, ἐπὶ κεφαλἠν ἀναφερομένου τοῦ πλή- 
Όους, εἶτ ἐντεῦθεν εἰς βουβῶνας Ἠ µασχαλίας 1 τὼ σκέλεα 

ἀφίκνηταί τι. τὸ ὃ ἀσᾶσθαι τοῖς καύσοις πυρετοῖς γίνὲ- 
ταυ πάνυ πολλάκι. οὐ μὴν ἀχωριστόν γέ ἐστι. φρικώδεις 
δὲ μὴ πολλάκις οἱ καυσούμενοι γίνονται. φρικώδεις δὲ πυρε-- 
τοὶ λέγονται ἐν οἷς μέχρι πλεῖστον τῆς ἀναβάσεώς τὲ καὸ 
ἐπιδύσεως καλουμένης τοῦ παροξυσμοῦ αἱ φρῖκαι γίνονταυ 

τοῖς νοσοῦσιν. οὐκ ὀνομάδει δὲ φρικώδεις τοὺς κατὰ τὴν 

αρχὴν τῆς ἐπισημασίας οὕτως γενομένους, ἀλλὰ ἐφ ὧν ἐπὶ 

πλεῖστον ὕλου τοῦ παροξυσμοῦ τὸ τῆς φρίκης [158 1] ἑκτε- 

εορῖαν Ἡϊ οἱ απίθρα Ῥτοάϊίπα ο, Θεά εἰ {οτία[ῃς 1παθ-- 

ᾳαα]1ία5, απαο ἵπ ἀε[οπιρίο Παῖα οσα Ποτγ]άο πιο]ε[ίοφιθ 

Γεπβι πια]Ίεγες Ἱπ[εβανιϊι Ῥγορίοεγεα(αε οοπ]οχαπι ἀοἱοτεν, 

εαΡΙ:ἱ5 βτανεᾷίπος εί ραναρ]εσίαρ αἀεταπί. ΤΓα]ῖς επῖπι 

Ἡάπιοτιπα Ιπαε(παλίας Πία αἆ οαραῖ [πλ ἀπρείαπαν τα 

[οη[ογία οοοιρατΙί Ῥτοϊπάεφαθ σατιις οἳ αὐ[εε[ας ἵπ ατίῖ-- 

οα]ῖς {αοίί Γαπί, Ἠαεο απίεπι αοοϊἀαπε οὗ {ευσίαπι οα]ο-- 

τοπι εἶαι5 οορῖα αἆ οαραί α[οεπάεηπίο. Ἠϊπο ἀεϊπάε αἆ 

Ἰησπῖ]ηα γε] αχ]]]ας νε] ογηχα ρατ8 -α]ηια ἀε[οεπατί, 4 παπι 

1π αγἀάσπίιριας {εργίρις ]αοίαίίοπεπι οοποΙίαχγε αοοϊᾶτέ Ύ παπα 

[αερῖ[ήπιθ, ἩΟΠ ΓΑπΠΕΠ Ίου Ἱπ[εραταδί]ο εΠ. ἩἨοττογεπι 

ΨεΓΟ ΠΟΠ {προ ραμυπίας ου ατάεπῆρας Τεβηίρας αἴι- 

οϊαπίαν,. Έερτες απἴεπα . Ποττίάαε ἀἰοππίαν ἵπ οααἶρας αἆ 

Γωπηπιάπα ο αἆ [σοι [ιπι αβρε]]α Ρατοχγοπϊ ἀπογεπιεπίσπι 

Ἠδατιε ΊΟΥΓΟΥε5 αθεστοίι Γαρεαπί. Αί ϱο5 Πογπίάο Πο 

αρρε]]αῖ, ααὶ 1Ππ]1Ιο Ἱπ[α]ας ραγοκγ»παῖ ἴαιες Γποχαπί, Γεά 

ἵπ αὐἶρας Ρ]ατίπππα Ῥετ ἰοίαπι ῬατοχγρπΙάπι Πογτοχσῖδ 
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ταται σύμπτωμα καὶ γίνεται κατα δύο τρόπους, καθ ἕνα 
: » » ’ / ν » ; 5 μὲν τῆς ἐπιτάσεως ποιούσης τὼς ἀναδιπλώσεις, καθ ἔτε- 

ϱον δὲ ποιούσης ἀνώμαλον ἀνάβασιν καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ 
γέγθαφεν ἐν ταῖς ἐπιδημίαις αὐτὸς, ἦν δὲ τοῖς πλείστοις 

αὐτῶν τὰ παθήματα τοιάδεν φρικώδεις πυρετοὶ, συνεχέες 
ξέες, ἔνθα φρικώδεις εἶπεν οὐχ ἁπλῶς τοὺς μετὰ φρίκης 

εἰσβάλλοντας, ὡς πλείστοις γὲ πυρετοῖς ὑπάρχει τοῦτο, ἀλλὰ, 

ὡς ἐρῥέθη, ὅσοις τὸ πλεῖστον µέρος τοῦ παροξυσμοῦ κατει- 

λήφασιν αἱ φρῖκαι. ῥἐνίοτὲ δὲ καὶ τῷ ὑποσείσθαι οὕτω 
πολυειδώς τὸ σώμα τὰ ἐπιμήνια ταῖς γυναιξὶ γίνονται, ὣς 

ἐν ταῖς ᾖωακαῖς γέγραπιαυ, τὰ φρικώδεα, κοπιώδεα, καρη-- 

βαρικὰ, ὀδυνώδεα, γυναικεῖα καταθῥήγνυσι, ταυτὸ τοῦτο 
γράφεται ἐν τῷ προρῥητικῷ, οἷσιν ἐκ ῥίγεος, πυρετοὶ κο- 

πιώδεες , γυναικεῖα κατατρέχει. τράχηλος δὲ ἐν τούτοις 

ὀδυνώδης, αἱιιορῥαγικόν. ἂν μὲν γαρ τὰ γυναικεία μὴ γεγέ- 
φητο, εἰκὸς ἦν τὸ τοῦ προσώπου ἔρευθος αἱμοθῥαγίαν τινὸ 
ὑγιεινὴν σηµμαίνειν. οἱ δὲ τοιούτους ἔχοντες πυρετοὺς τοῖς 

[ππιρίοπια Ῥοττεοίαπι εἴ. ΟὉποά ἆπορις Πἱ πιοᾷίδ: ππο 

απϊάεπα, Ιπογεπιεπίο τεάαρ]Ισα![ῖοπες ε[ῃΠοϊιεπίε; αἰίεγτο νΥοτο 

ποτεπιεηίο Ιπαεηπα]επα α{οεη/{απι ογθαπίο. ἸΙάᾳπε ε[ὶ αιιοἆ 

Τρίε Ἱἵπ ερἰἀεαιῖῖς [οπρίί: Οδοτιεύδαπέμ αμµίεπι ΕΟΥΜΤΙ 

Ῥίωγιπαϊς ]ί ππογδὶ, ᾗ[εῦτες Ἱογγίάαε, α[ιάμαε, αεμµίας. 

Ὀρι Πιογτῖιάας ἀῑκιί ποπ Ππιρ]ιοῖίεχ 685, α41παθ οἵπι ἨοτΓοΘ 

ἀτοαπί, αί Ρ]ατίπαϊς Γερτίρας, ααῖρας Ἠοχτογες Ρτιηοῖρίασα 

π{εταπίές {εά, αἱ ἀῑοίαπα εἴῖ, Ῥ]ατίππαπα ρατοχγαπιῖ Ρραι-- 

ίεπι οοοπραγιααῖ, Ἱπίεγάαπι νετο εἴίαπι αποά πι]{οίτες 

οοπιππογεαίαχ οοτρας, ππεπβγαα πη]εχίρας ΡτοᾷειΠΕ, 1Ε 

Ἰπ (οαςῖς Γοπρίηπι ο: (Ομί Δοττοτες ἰα[[ειαάίπεπε, εαρῖείς 

Εταυεάϊίπεπι εἰ ἀοΐοτει ἱπυεμιπὲ, Τπεη[ἐγιογµτη εγμµρείοπεπα 

Ῥοττεπιάμπι. Ἰάεπι 1π Ῥτοτγμείϊοο [οπιρίῖ πιαπάαίαπα ε[ί: 

Ομΐδις εω Ιογγογε [εῦτες [ιε, Τς ππει[γµογµπαη ργοῇµ- 

νίμπα οδοτΙεµτγ. Οεινὶκ ααίεπι 1π Ἠῖδ ἀο]οτε οὐ[εία Ίαε-- 

πποτγμασίαπαι Ῥρτοαϊϊ. ΊΝΙΠ επῖπι ππυ]ερτῖα ργοᾶιτεηί, ἆε- 

οεγεῖ να]ίᾳ5 τήβογεπι {[αΙπῦγεπι απαπάαπι Παεπιοτγλαρίαπα 

Βραϊβοατθ, Οτί απίεπι Ἠπ]ασπιοᾶί {εῦγερ Ραυπίας, Ποττ- 
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φρικώδεσιν ἑάλωσαν νοσήµασι, ὡς ἐνδείκνυταυ ὁ παλαιὸς ' ἐν 
τῷ πρώὠτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς εἰπὼν, τὸ 

φρικῶδες καὶ τὸ δύσπνουν ἐν τοῖσι πόνοισι σημεῖα φθινώ- 
δεα. καὶ πάλιν, οἱ φοικώδεες πυκνὰ εἰς ἐμπύησιν. πονοῦσο 

Ν λ ω ” ο : 
δὲ τὰ πολλα οἳ φθινώδες τῇ φρίκη, ὅτι τὼ ἐν θώρακι σεσή- 

ε ” ῶε, { .». ” - ’ 

πηται, ἅπερ τῇ ὀξύτητυ αὐτῶν τοὺς λεπτοὺς τοῦ θώρακος 
Π Ν ; , 

ὑμένας, τοὺς τὰ σπλαγχνα σκέποντας, στεἰξουσέ τὲ καὶ νὐτ-- 
αἲ υ , αν / ε ’ 3/ «“ 3 ή 

τουσι. ὃ δὲ λέγει, ἐπὶ σκέλεα ἡᾗ κάθαρσις, ἴσμεν ὅτι ἐν οἷς 
3 . » ; 3 ; 3 Π 

απὸ τοῦ μακροῦ νοσήµατος τὴν δύναμιν ἀναλαμβανομένους, 

εἰς τὰ ἀσθενέστερα τὲ καὶ ποθῥωτέρω τοῦ σώματος μόρια 
τῶν νοσωδῶν ὑπολοίπων χυμῶν ἀποθέσεις γίγνεσθαι. ὅπερ 
Γ ΄ ς) -” - , 

ὕμοιὸν ἐστι τοῖς ἐν ταῖς Κωακαῖς προγρώσεσιν γεγραμμένοις 

οἷσιν ἐξαίφνης απυρέτοισιν ἐοῦσιν ὑποχονδρίου καὶ καρδίας 

πύνος καὶ παρὰ σκέλεα καὶ τὰ κάτω µέρεα καὶ κοιλίη ἐπῆρ- 
[ή ΄ ς - 

ται, λύει φλεβοτομίη καὶ κοιλίης ῥύσις παρέξευ βλαβερὸν 

πούτοισι. µμακροὶ γὰρ οἳ πυρετοὶ καὶ ἰσχυροὶ γίγνονται καὶ 
ο νά 4 , / 4 ΄ ΄ ῥῆχες καὶ πνεῦμα καὶ λυγμοί, λυεσθαυ δὲ μιελλόντων τού- 

4ἱς πιογρῖφ [απί ομποχϊϊ, πα ἀεπιοπ/[ίγαί [επεαχ ῬΤίπο ερὶ- 

ἀεπιίογιπαι εἰ ἵπ (Οοαοῖς 5 γετρῖ: ΓΠογγογ ει αῑ[[ιοἰίς 

γε[ργαεϊἰο ἵπ ἰαδογίδμς ταδίᾶα [ρπα [μμ Αἴαε Πἴεταπι: 

Ἡογγογε ἀειειει εγεθγο αἆ [μρριγαίμπι ἀευεπίμπε. Υ 6ετιπι 

εἰ Ίος Γερτῖς αἆ [αρραταίίοπεπι απο. [αβοταπί απἴεπι 

υἱ Ῥ]αγίπιαπα. Ἡοχγογα {αβιάϊΙ, αποηπίαπα λογασῖ ῥρατίες 

ππαχος[ομηῖ, αππαε 1ρίογαπὰ αοππιῖπε ἴεπιες {λμοταοίδ Ἠεα-- 

Ῥταμας ν][οεγτα ἱορεηίε εἰ ραπριηί εἰ αβιααΠί.  Οπος 

Ψεχο ἀῑοῖί, 1π οτΙτ]Ρα5 ρηχραίίο, ΠΟΥΙΠΙΙΦ 1Π ΥΙΓΕΡ 16- 

οπρεταπ!{ῖρας α ἀἰαίπτπο πιοτρο γεζιπά1 τε]αιιος 1Η{α1άβχε6 

Ἠππιογες 1π ἀερί]ογες εἰ τεπιοίίογε5 οοχΡοΓΙ5 ραγίες, ᾳποά 

ε[ι 1 [πιῖ]α αἱιάο ἵπ Οοασῖ Ργαεπο[ϊοπίρας Ἱαρεπίας, 

4105 ἀετεροπίε {εΏτῖς εχρετίες Ἠγρουμοπάνϊ οἳ οογᾳῖς 

πεο ΠΟΠ ΟΡΗΓΙΠΙ 1ΠΓεγΙογαΙΠ(άο ρατίίαπι ἆο]ος ΓαρΓεραέας 

εἰ νεπίες πίυπηε[οῖί, [οἰνιί Ίος νεπαο [εοίο, απῖρας γε-- 

ἐπ] Παχις ποοεΡῖί. Τοηραε παπιπε {εῦγες 3ο ΥΕΠεΠΙΕΠ- 

ιο Παπί οἳ {μ[ες εἰ Παίας εἰ Πηρα]ίμ. Ἠὶ αιίεπι [οἰνὶ 
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των πόνος ἰσχυρὸς ἐσχίων 3) σκέλεων ο) πτύου πτύσις ἡ 
ὀφθαλμῶν στέρησις ἐπιγίνεται. 

2. 
ι ., 2. 

Φαρμάκων δὲ τρὐπους ἴσμεν, ἐξ ὧν γίνεται, ὁποῖα, ἅσσα. 
5 η ῃ ς [ 9» 3, π ῳ 

οὐ γαρ πάντες οµοίως» αλλ αἄλλοις αἄλλως εύ κεῖνταε 
, .. Ἅ 3 

καὶ ἄλλοδι πρωΐτερον Ἠ ὀψίτερον ληφθέντα διαχειρι- 
” . ῃ , Ἀ » ” 

µοῖσιν, οἷον ἢὴ ξηράναι ἢ κόψαι ἢ ἑψῆσαι καὶ τὰ τοιαῦτα. 
τ . . 5 

οὖ δὲ τὰ πλεῖστα καὶ ὁκόσα ἑκάστῳ καὶ ἐφ οἷσι νοσή-- 
µασι καὶ ὁπότε τοῦ νοσήµατος, ἠλικίην, εἰδέαν, δίαιταν, 

ὁποίῃ ὥρη ἔτεος καὶ ἥτις καὶ ὁποίως ἀγομένη καὶ τὰ 
κ. ” 

τοιαῦτα. 

πο , ΄ : 

[159] Τών καθαιρόντων φαρμάκων φύσιν 1ὲξ καὶ 
΄ , ο» ς 3 ο 

δυνάμεις καὶ ἐνεργείας πέριγραφευ νῦν ὡς ἐν ἐπιτομῆ καὶ 
πι } ὃ - πι -- : 3 ” μἳ ΄ 3 Γ κ» ν 

σησὶν, τὶ δει ὁρᾶν ἡμᾶς ἐν τῷ λαμβανειν αὐτα καὶ ἐνδεί- 

ΙποιρΙεπ ας, ΥεΠεΠιεΠς οοχεΠάΙοιπι γε] οτι ἆο]οτ 

αυἱ ρυτῖ εχρι]ῖο απί ΟΟΠΙΟΓΗΠΙ ρτῖναῖο [αρεγγεπ]ῖ, 

ΥΠ. 

ΠΜεάιεαπιεπιογµπι βέπεΤα που, επ ομῖδις, οαµα][ία εξ 

οµαε Ἰαπι. Ίνοπ επίπι οπιπία [ππ[εετ» /ε αἰία αἰίεεγ 

Ῥτοδε εοπαροπιωπέµτ. «άίφιε αἰδί ππαϊµτίµς αμὲ ἑαγάῖμς 

Γωππρια ἀῑ[εγωπε ει ρταεραταίίοπες ἔρ[αε, φμαἰο ε[ὲ [ίο- 

εατε, (µπάεγε, εοφιεγε εἰ Πμ]ιεπιοᾶί εαείετα. Εἰμγίπια 

νεγο Ῥγαείετεα Φφµαε [ιο εοπ[ιάεταπάα υεπῖωπξ, ϱµαεπαπα 

ομίφιμε «οπφεπίαπέ εἰ ομίδις ἴπ ππογδὶς εἲ 9ο ππογδὶ 

ΓΕΠΙΡΟΤΥΕ, αείας εἰίαπι, Ἰάεα, νυϊοίιμς, αππὶ Φµοφμε ἴεπι- 

Ῥμς οφμµοάπαπι [τε εἰ οια[ιε ργοεεάαε εἰ Πι]ισπιοάὶ 

έαείέΤᾷς 

Ῥωτραπ πι πιεάἸσαιπεπίογατα παίυτασας, {αου]ίαίεο εἲ 

εβεοίας Ἰήο {απιαιαπι ῥρετ ερΙίοππεη ἀε[οτΙραῖί εἰ αιῖά πορῖθ 

Ἱπίριοιεπάππα Πε Πρία [απιρίασῖ Ρρτοπμποῖαί, εἴἶαπα Ἱπάῖσα- 
σο σΑΙΕΝύΡ ΤΟΜ. ΑγΥΙΙ" 
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εις τινας περὶ τῆς κπαθάρσεως ἐν κεφαλαίῳ παραδίδωσιν 

ὣς ἡμεῖς γε καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκωι 

πω» δυνάμεως καὶ ἐν τῇ Θεραπευτικῇ μεθόδῳ προστεθεί- 
3 σ -” .] -” . ’ ’ 

καμὲν, καὶ ἓν τῷ περὶ τῆς τῶν καθαιρύντων «φαρμά- 
« -” ’ εν] -” 

χων συνθέσεως διεξοδικῶς γραψομεν. αὐτὺς δὲ νῦν πα- 

θαινεὶ τοῖς ἰατροῖς εἰδέναυ τὰς φὺύσεις τῶν φαρμάκων κα 
ΐ.. [ ο -- Π 

ἐξεταξειν τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ ληπτέον τὸ φάρµακον, καὶ ἔπι- 
’ Ν , [ 2, ο 

ῥλεπειν τὼς φύσει τε καὶ κράσεις καὶ τὸ ἔθος καὶ τὴι 
εκ. ς ” . ’ 

αἱλικίαν καὶ τὴν ῥώμην τῶν λαμβανόννων καὶ τὴν ὥραν, πὀτὲ- 
5 - αν , ες: η ᾽ ’ 

ῥον ἠδία }ᾗ ἢ καὶ αἀλλοιουμένὴ διότι. εὑρήσεις τινας τὰ φαἀρ- 
” ’ / 3, 

µακα εὐκύλως λαμβανειν δυναμένους, ἄλλους δὲ ἐναντίως 
., Δ ι -” ” 

ὦς καὶ ἄλλους κατὰ μηδὲν ὑπ' αὐτῶν κακουμένους, ἄλλουι 

δὲ ὑπ ἐκείνων στρέφεσθαοδ, ἄλλους δὲ οὕτω διακειµένους, ὧι 
.) Ν 3 ι ι -” ” / 

οὐδὲ τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς χρῆσθαι δύνασθαιν καὶ τὸν στόμα: 

χον αὐτοῦ αἀποσερέφεσθαι καὶ πρὸ χρήσεως ἐκλύεσθαυ ῥᾳ: 
δίως. εὑρίσκομεν γοῦν ἐν τῇδε τῇ ἐξετάσει τὰ μὲν τῶν φαρ: 

3 «/ ” .] 3 λ ᾿ 

µάκων καθ ὅλης ἐνεργοῦντα τὰς οὐσίας, τα δὲ μικτὸν ἔι 
η 3 Δ / » - 3 

τῇ οὐσίᾳ τὴν δύναμὲν ἔχοντα καὶ διπλην ἐνέργειαν ἀποτὲ 

οπες απαςάαπι Ῥαιοῖς [τας], Ύας ηο εἰίαπι Ἱπ 10το ἆε 

ρατδαπταπα ππεζἰοαπποπίογαπα {αοα]ίαίρις εἲ ἵπ ορετο ἄε 

μπε επάΙ πιείμοάο αἀάἰάϊπιας; εἴίαπι ἵπ ορεγίβας ἆθ ΡιΓ- 

δαῦ παπα. ππθ(ΙοαΠΙΘΗΙΟΤΙΠΙ ΟοΟΠΙΡΟΠΙΙοΠ6 οορίο[ε {[οτρίγ 

{απιὰς, Δί παπο αποίος πιοᾷίσο Πογίαίατ, 4ο πο[σαπ! 

ΠΙΘ(ΙΟΑΙΙΘΗΠ{ΟΓΙΙΠΙ ἨΠπίΙγαπα εἳ ρε; ορροσίμπ πι Γεπιριςδ 41ος 

πιθάἹσαιπεπίαπα α[απιοπάαα {Πε [ογαοπίας αἳ ασοπταίθ 

οοπ/[ιάεγεπὲ εοταπα αι τά ααπιαπί, παίατας, ἔεππργᾶ- 

Πεπία», οοη/[ποἰπάἴπεπα, αεἰαίειη, ἡλόδων νἰτίαα ϱοἳ ἁπηὶ 

(οπιρε[ἰαίοπα, παἴταπα ρτορτία ααἲ αὐ α[πππεπάο αἰεπαία Πἱ. 

Οπαρτορίεν. αποδάαπι ΙΠπνοπίε πιεἱοαπιεπία Ῥο[ε οἴίτα 

ππο]ε[]απι αΠαππογο, αἱῑο γΥετο οοπίτα: τα εἰαπι α]ἱοβ 

αυῖ παἰαπα αἳ 1Ρρῇ5 πιαίαπι Ρετορίαηϊῖ, αἰο απίςοπι Πα 

εΏεοίος, ταἱ ποια Ππ]ο Τρ πα ααεαπὲ εἰ εοτίπα {[{οπιᾶ- 

εἶιις Πα ανεν[είας, τξ εἰἶαπι απίο ΕΗΓΙΠΙ Ρτορο εχ[ο]να-. 

(απ. Παφιο ΙΠΝΕΠΙΠΙΙΦ Ἰοο Ἱπ οχαπιῖπε πιεάιοαπεηία 

ᾳΠαεάαιω παπα ἴοία [αρ[ίαπίία ασαπί; απαεάαπι Υετο πιϊχίαι 

απ Γαρβαπιία {αου]αίεαι [ογσηίας εἳ ἀαρ]ίοςπι βοΙΙΟΠΕΠΙ 
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λοῦντα, καὶ ταῦτα οὕτως ἐναργῶς ἐνίοιδ, ὡς καὶ τὰ ἑναντιώ- 

τατα ὑπ αὐιῶν γίγνεσθαι καὶ τοῦτο Θαυμαστὸν τοῖς ὁρῶ- 
ἴσιν εἶναι. καὶ γὰρ ὁ τῆς κράµβης χυλὸς ἐκταράσσει τὴν κοι- 

λίαν, τὸ δὲ λάχανον αὐτὸ 4 κράμβη ἀπέχει, καὶ τᾶλλα 

πολλὰ κατὰ τοῦιον τὸν τρόπον, διαχειρισμοὺς δὲ λέγει τὰς 

πῶν φαρμώκων. οἰκονομίας τὲ καὶ παρασκευὼς καὶ συνθε- 

{σεις καὶ δόσεις. αγωγὴν δὲ, ὡς ἓν τῷ πρώὠτῳ τῶν ἐπιδη- 

μιῶν, τὴν κατάστασιν ὠνόμασε τοῦ περιέχοντος, ὅτι τῷ πε- 
θιέχοντι συνεξαλλοιοῦταυ τὰ τῶν ζώων σώματα”. διὸ παραι- 

γεῖ καὶ ταύτην ἡμᾶς ἐπιῤλέπειν, 

9’ 

᾿ η μώ .) 3 Αν 3 3 ν λά ’ ο ν Λ σεν 

Ζωιλῳ τῷ παρα το τξιχος ἐκ ῥηχος πεπξείρης πυρετος οξὺς 
3” 3 ’ 

ει. καὶ προσωπου ἐρευθος καὶ κοιλίη ἀπολελαμμένη, πλὴν 
Γ ΙΓ] Π -ω » ; 3 ” Β - 

προς αναγκην. πλευρου οδυν αριστεροῦ καὶ οὓς κατ 
»,. - , τν, 3 Ξ / 

ἴξιν ὀδυνῶδες πάνυ καὶ κεφαλὴ οὐ τοσούτῳ. πτύων διὼ 
ν ε , 9 / 5 Δ υ ιο] Ε] [ 3 3 

παντος υπύπυον ἐνοσξι. αλλα τά ἄλλα ἐκριθη καὶ κατ 
ας 3 ο | ” . ] 3 ’ Ἀ 3 ΄ « πι] 3 

οὓς ἐρῤαγη πῦον πολυ, περὶ οΥδύην  ἕνατην, αἱ δὲ αρ- 

Ῥετ[οϊαηπί,. Ἠαεεαιε Ἱία ἀἰλασοϊάςα ἀπιοτάανα, πὲ οἳ 0παθ 

πΙακῖπιε οοπἰτατία [απί οροτοπίατ, Ἰάᾳπε οοπ[ρΙοϊεπ Ρας 

Ἀάπι]γαίΙοπεπι αἀνεμαπί, Εἰεπίπι Ῥγα[ϊσοπε {ασσιις αἶνιιπι 

Ῥετίιτβαί, οἶας αμίοπι {ρίαπι Ῥταίήῆσας οοηίταγίαπι εἰ αἰα 

πημ]ία Ἰοο πιοᾷο ο[ῃοι. ὨὈι[ρεπίαιῖοπες Απίεπι ππεά]σα- 

ΠΕΠ {ΟΓΗΤΗ αΡρε]]αί αἀπιΙη][ιγαἴΊοΠ65, ῬταοραταίΙοπες5, σΟΠΙ- 

Ῥοβ[ίοπες εἰ ἁοΐος, οπτγαπάίᾳπε ΥΔΙΙΟΠΕΙΙ αἲ 1π Ἠρτο ερί- 

ἀαπιῖοταπαῃ ΡΤΙΠΙΟ απηβίεπ(ῖ Παἴππι  ποπιϊπανΙξ, 4πο αωῖα 

απωβτεηίε απΙππαΠ απ] «ΟΤροΤα οοΠΙΠ{αΠΙΠΥ, Ρτορἰεγεᾶ Εἴϊαπι 

ρίαπι πο οοπῃάεχατε αἀμογ[είαγ. 

ΙΧ. 

Ζοϊΐο Ἱμπία ππηγιπι εἰ ππαιιγα ἔμ[[ι Γεῦνῖς αομῖα [μογεα 

ε[ὲ ει [αοίεί τηῦογ αἴυμσφμε ργαεἰιετφίαπι αἆ ποςε[[ιέατεπα 

ἰπιετεερία, ἰαιετὶς [πί[γί ἀοίοτ εἰ αμγὶς ε ἀἰγεεῖο πια- 

ΝΒΠΟΡΕΓέ ἄοίεδαι, [εά εαρμῖί ποπ ἰαπίογείςε. ὄριεις 

Ῥιγι[επέμπα [επιρεγ αεσγοίαδαι. δεᾶ αἰία ]ιαάϊεσία [μέ 

εἰ αἆ οεαυµῃι αμὲ πιΟπΜΠΙ ἀῑετι επ οΥε Ῥιμς εορίοΓιετα 

σςο2 
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χαὶ τῆς ἐνάτης ὀγδόης τοῦ ὠτόρ. οὐκ οἶδα ὅπως ἄνευ 

ῥίγεος ἡ κρίσις. ἵδρωσε κεφαλὴν κάρτα καὶ οὗτος ἐµπε- 
δοτίµη ξύγκαυσος καὶ ἀριστεροῦ πλειροῦ. ἄνω ἅμα ὠτὶ 
ονωδύνη μάλιστα [100] κατ ὠμοπλάτην. ἆἅτὰρ καὶ ἔμ- 

προσθεν πτύελα πολλὰ, κατ ἀρχας πτυέντα ἄνθηρα καὶ 
ἀμφὶ ἑβδόμην ἢ ὀγδόην, ἔπειτα ἐπίπονα, κοιλίη ἑστή- 

κει |ιέχοις αμφὶ ἐνάτην καὶ δεκάτην, ἡᾗ ὀδύνη ἀπέσβη, 

οἴδημα ανίευ καὶ ἱδρώτια ἐγένετο, οὐ μὴν ἔκρινε. δῆλοα 

δὲ ἦν καὶ ἄλλοισυ καὶ τῇ ἐξόδῳ. περὶ γὰρ ἀρχομένην 

τὴν τοῦ ὠτὸς ὀδύνην καὶ ἡᾗ γαστὴρ ἀπεταράχθη. ἐθῥά- 

γη δὲ ἐκ τοῦ ὠτὸς ἐνάτη καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαιδεκάτῃ 

ἄνευ ῥίγεοο ἡ νόσος τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. ἀτὰρ καὶ τὸ πεύε- 

λον λαυρότερον εἴη, ἐπεὶ τὸ οὖς ἐθῥάγη καὶ πεπειρότερον. 
ἱδρώτας δὲ καὶ ἔρπητα ἐπὶ πολὺν χρόνον τῆς κεφαλῆς 

"ἐγένοντο. ἐξηράνθη ὡς τρίτη, ὑπόσα ἀσήμως ἀφανίζεταυ 

δύσκριτα καὶ οἷον τῇ τοῦ Πολεμάρχου παιδίσκη ἐρυσί- 

πελας. 

εγαρῖ. «4 υιοπὶ υεγο ρηἰπερία αιγὶς ἀο]όγ οε[]ανυῖε; 

Παιὰ [οῖο φιιοπιοᾶο {[τιε γίζογε Ἰ]μαίεαεο ᾖαεία ε[. 

(αρμι ναἰᾶε [μάανιε αιγίσφµε εἰ ἰαεετὶς [ιπὶ[έι [αδιὲς 

εγαϊ οιμἰάατι αγάογ. δΙΡΕΥΠε 1ωια οµπι αμγε αἆ [κα- 

Ῥμίας ργαεεῖρμε ἁἀο]οτ [εάαειως ε[. δεά εἰ απὲε [ρμία 

πιμ[ία αὖ επριιεοῖς Ιπὶεο εἰ οἶτοα [ερεῖπιμῃ αμι οεῖα- 

νιωη ἀἶεπι []ογιάα τε]εοία [μπεν ἀείιᾶε ἰαδογίο[α. -4ἱ- 

νις αἆμοφμε ποπµπι ει ἀεεϊπιμπι ἀῑεπι γεβιτε, ἆἄοίογ 

εα[ἐίπεξις ε[ῖ, ἐµππογ γεπαἰεεδαῖ, ψατυίφιε Γ[μάογες ᾖεδαηε, 

ποπ ἴατπεπ ἄεεεγπεδαμπι.  ὅδεᾶ πιαπῖΓε[ία εγαὲ ἔμπαι ελ 

αἰῑίς επι εν [εοε[]ι ]μαιεία. Ιποϊρίεπεε [τομίάεπι αμγὶς 

: ἀοΐοτεν υεπίεγ ρεγέµγδαιµς ε[ξ, ποπο αμίεπι ἄῑε εν αµγε 

Ρις εγαρῖε εἰ πποτδις αὔσφιμα τίβογε ἀεεῖπιο ΦµαΥΙοΟ εο- 

ἀεπι 1γ[ο ἀὶε ]μάίεαεις ἐ[. Οιμῖπ εἰ [υμίμπι εορίο[ιις 

ει τπαβὶς εοσµπι ργοεεᾶεδαι, μδὶ επ αµγε ρις εγμρὶε, 

ὅμάογες αμίεπα εἰ [εγρεπεία μ[ομ{ οι]α αἆ τπμ[εισι ἔεγ-- 

Ῥι5 Ὅι εαρίτε ογεαδαπξιχ, Φµαε τεγίο αἷε γε[εεαῖα [ωπ 

Οαεειίφμε ποπ [ρπί[εαία αἱ[ραγεπε, ππαἰε ἀεοεγηιωὲ, 

οιεππαάπιοάιωπ απεϊἰίαο Ῥοἱεπιαγε]ὶ εγγ[ιρεία». 
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- /΄ , ’ λ 

: Ίῶν τοιούτων καὶ τηλικούτων συμπτωµατων συνδρομή 
” 3 Δ ή 3 - ». 

ἦν τῶν παρωτίδων σηµαντική. εἰκὸς γὰρ ἡν ἓν τῷ οξει 
, ως / / 3 ’ α) ευ , 

πυρετῷ, κἐφαλαλγίᾳ, προσωπου ἐρευῦθῳ, κοιλίας ἐπισχεσεε, 
ε . »” Δ [ Δ ” / 14. 
ὑποχονδρίου ὄγκω τε καὶ τάσει, τὴν τῶν παρωτίδων Όλην 
. ’ - ” - 3 - ας - 

ἄνω φέρεσθαι. συμφωνεῖ δὲ ταῦτα τοῖς ἐν τῷ προρῤητεκῷ 

γἐγραµµένοις, ὃν ὧν προγινώσκει τὰς παρωτίδας ἑσεσῷαο. 
ΐ ’ 3 ’ ι4 ’ 3 ’ « 1δ 

τα κωμµατώδεα, ἀσώδεα, ὑποχόνδρια ὀδυνωδεα, αἱματωθξα 
’ ο. Π ο 

μικρὰ, ἐν τούτοισι τὰ παρ οἷς ἐπανίστανται. πρὀσθὲν δὲ 
” ς ἡ ’ 

καὶ τὰ περὶ πρὀσωπον, καὶ µετ ὀλίγα ὑποχονδρίου σύντα- 
3 Δ 3 Ὑ 

σις μετὼ κώματος ἀσώδους καὶ κεφαλαλγίης, τα παρ οὓς 
ας “- ’ 3 κ 

ἐπιῤῥει. καὶ πάλιν, τὼ κωµατώδεα, ἀσώδεα, ὀδυνωώδεα ὑτο- 

χόνδρια, Θαμινὰ, σμικρὰ πτύοντα. τὰ παρ οὓς ἐπάρματα, 
’ 3 ” , ε. 3 η 

κωματώδεες, ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν παρωτίδων ὕλη εἰς τὸν πενξυ- 

µονα µεταφεροµένη τῇ ῥώμῃη τῆς φύσεως απωῦθείθη, ὥσπερ 
9 - ” 8, 56 0 Δ / Δ 3 5 ά ἐν ταῖς Κωακαῖς ἐρῥέθη δια τούτων) τὰ παρ οὖς λαπασ- 

’ ἃ ι 3/ ο 4 ’ Δ ’ 

σευ βηχέα µετα πτυαλισμών ἰόντα. ὁ δὲ λεγὲι την κοιλιαν 
2 , η Δ ο) 3 ο 

απολελαμμένην, σηµαίνει τὴν ἐπεσχημένην, ὡς φησιν ἐν τῳ 

Τα]απι ο ἰ{απίογαπι Γ[Υπιρίοπιαίαπα ΟΟΠΟΙΥΓΙΦ ΡραΓοίῖ- 

ἀαδ Ῥοτίεπάεραῖ. «ϱΟοπ[επίαπεαπα [Πηπίάεπι εταῖ 1π αοπία 

{εῦτε, εαρῖῖς ἆο]οτθ, ᾖ{αοῖοῖ ταροτε, αἰνῖ Γαρριε[ποπο, 

Ἡγρουμβοπάτηή {ήπι Ίππιογο μπα ἱεπ[ίοπει Ῥατοβάππι Πιᾶ- 

ἵετίαπ [ΗΤΓΗΠΙ ΥεμΙ. Ἠαεο αὐίεπα 15 Γαπί οοπ[οπα ατιαε 

ἵπ Ρτοτγ]εί]σο [οπρία Γαπῖ, αιῖρας ρατοϊίάας {οτο ΡΓαεςο-- 

Ρπο[οΙ{, [οροτοία, Γαβ]άϊοία, ἀο]επίῖα Πγρουμοπάτία, ρατοε 

{απριῖπεα, (πα αἆ απτεπι 1π ἔππιοτεπι α[[ατσαπί,. Δά Ἠαες 

Ῥτορε αυγες απἰετίογες {αο]εῖ ρατίο {ππποπ!. Αίηπο ραι]ο 

Ρο: ΠγροςμοπάγΙ οοπίεΠΙΙο οΙΙΠΙ [ορογε {αβϊά]ο[ο οἱ ϱΆ- 

ΡΙΙῖ ἀο]ογε αἆ απτες αἰΠααπί, ἨΒπτί[απα εἰῖαπι: οοπιαϊοία, 

παι[εαρυπάα, ἀο]επ[α Ἠγρος]μοπάτία, ἀει[α ας ρ8ιςα εκ- 

Ῥιεπ]ῖα αἆ απτεπι ἴΠΠΙΟΓΕ5, οοπιαἰοῇ. ΟμΙΠ εἰῑαπι Ραχο- 

Πάμπι πιαίοτία ΙΠ ΡΙΊΠΙΟΠεΠΙ ἰγαπδ]αία ὨδίηΓ8ς ΤΟΡΟΤε εκ- 

ρυ]ία εἴ, πα 1π 0οαοῖ ῬΡτγοπιποϊαίαπι ο, Όταν οἨ γε 

αμτίπμα Ίππποτε εγαομαϊ {π[ῇ οπι [αμναίίοπο.  ΌὉποά 
νετο ἀῑοῖί: Ππεεγοερίαπα αἴυμπι, Γαρρτε[απι Πσπὶβσαί, αἱ 

π Ῥτοισμείοο ρτοπιποίαϊ: Ίεπίγες ἱπίεγοερεί, Ῥαμεα νΕΥΟ 
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προρῥητικῷ, ποιλίαυ ἀπολελαμμέναι, σμικρὰ δὲ µέλανα σπυ- 
θαθώδεα πρὸς ἀνάγκην χαλώσαι καὶ τὸ, οἳ κεφαλαλγικοὶ 
κατόχως παρακρούοντες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, ὄμμα Όρα- 

σύοντες, ανθηρὰ, ὀπισθοτονώδεες γίνονται, καὶ οἳ ἐν πυρὲ-- 

τοῖσιν ἐφιδροῦντες κἐφαλαλγέες, κοιλίης απολελαμμένης, 

σπασμιώδεες. καλεῖ δὲ καὶ ἀπολἐλαμμένους ἐν ταῖς Κωακαῖς, 

ὧν ἡᾗ κοιλία ἐπίσχεται, ἔνθα φησὶ, ἀπολελαμμένου ἐφιδροῦν- 
τες, οὖρα τουτέοισι τὸ θολερὰ, πνεῦμα καὶ τὸ γονοειδὲς 
διελθὀν, λύγγα σηµαίνει. κατὰ τὴν αὐτὴν ἔννοιαν εἶπεν ἓν 

τῷ προθῥητικῷ, τὰ σίτα ἀπολελαμμένα, τοὺς απεσχημένους 
τὴν γαστέρα σηµαίνων. διὸ προσέθηκε, πλὴν πρὸς ἀνάγκην, 

τουτέστι μετὰ τοῦ πραγματεύεσθαέ τι τὸν ἰατρὸν ἡ) διὰ κλυ-- 
στῆρος τα) διὼ Δαλάνου. τὸ γὰρ πρὸς ἀνάγκην τοιοῦτόν τε 

σηµαίνει. Ίθροισε γοῦν ἐνταῦθα συμπλοκὴν τῶν διαθέσεων 
ἐκ τῆς τῶν οὐχ ὁμογενῶν συνδρομῆς. περὶ δὲ τῶν πτυέλων 

τῶν ανθηρῶν ἐρῥέθη ἡμῖν κατὰ τὸ πρόσθεν ὑπόμνημα. 

ὃ δὲ λέγει νῦν ἐπίπονα, σπάνιὀν ἐστιν. εἴωθε γὰρ λέγειν τὸ 
ἐπιπόνως φέρεινι ὣς ἐναντίον τοῦ ῥηθέντος ἐν [161 ] τοῖς 

πίστα, Εἰοζμίο[α αἆ πεοε[[ιίαίεπι επί[]α. Ἐϊ 1]αᾶ: ζε- 

Ρ]αἰαϊφία οµῖπ «αἴοε[μο ἰαδογαπίες, ἀεἰίγαπίες, αἶνο ἰπέετ-- 

οερία, οειίος ᾗεγοσίεπῖετν, [ογίάε ἵπ ορίοίοµτι πο» 

ἀωὲ, φιίφιιε ἵπ [εὐτίδις επιάαπεες ἀοίογε εαρὶεῖς α[[τοῖμηι-- 

τμ αἶυνο ἰπιεγεερία, εοπυιί[οπε ρτε]επάιπίμν. ΑΙ εἴῖαπι 

1ηἰεγοερίος νοσαϊ ἵπ (οαοῖδ, «ποτήπι αἶνας τεπείας, 

Πίο, Ιποπῖς, πεγεερεὶ, [ευῖει επμµάαπίες, Πῖς μγίπαε ΕμΓ-- 

δίάαε [αεις εἰ βεπίέμγας ε[Πιυϊμπ, [πρι [οπί[οαηί 

Λά εμπάεπα Γεη[απι απ Ρτογγμοί]οο: οεἶδος Ιπίεγεεριος, ΤΥε- 

Εεπίος ἴπ υεπίγε οἶδος [1ρπί[οαι. -Ετορίετεα αἀάῑάλί, ρταε- 

Γεγφμαπα Ῥγορίεν πεςε[[µαϊίεπι, ου ε[ι ορϊμ]απία αφααῃ-- 

ταἱα πα Ἱποζίσο νε] οἰγίίετε εἰ ρἰαπάε. ΠἨ]αά επίπι, Ργορίος 

ποσε[Πἰαίοια, ἴαὶε αιιά ἀαποίαί. «ο]]Ιδίε Ιίαφαε Ἰίο αῇε- 

οἰἴουαπα. οοπιρίεχαια ϱκ τεΡΙΠὶ ΠΙΙΠΙΠΙΕ ἨΟΠΙΟΡΕΠΕΠΤΙΠΙ 

εοπουτ/Η. Ώε Πον]άϊς ααίεπι Γρα[]5 α πορῖ 1π Γαρεγίοχϊ 

οοπιπιθηίαγ]ο απιιποϊαίαπι΄ εΠ,. Οιοά νενγο πιοάο ἀῑοῖε οἵτπι 

πηῆσηα ἀ[Ποι]ίαίο ταγΩπὰ ο, Οοπ[μεν]έ παπιαιιε ἀϊσρτο 

41 Που]ίες στα, αἱ οοπίτανίαι ο] Ῥτοηιποϊαίααι 1Π 
Ι 
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ἀπορισμοῖς εὐφόρως φέρειν καὶ ὅμοιον τῷ ἕν τῷ πρώτῳ 
τῶν ἐπιδημιών δυσφόρως ἔχειν, ὡς ὅταν λέγει, καὶ οἳ πλεῖ-- 

στοι διήγων ἐπιπόνως, σηµιαίνων τὰ συμπτώματα τοῖς πλεί- 

στοις τῶν καμνύντων ἐπιπόνως συµβῆναι, ὥστε οὐ ῥᾳδίως 

ἀνέχεσθαι. οὐκ ἀνομοίῳ δὲ λόγω φαίνεται καὶ ἐν τῷ προρ- 
ῥητικῷ γεγράφθαι, καὶ οὖρα ὃ ἐπίπονα πονηρὸν, ἵνα 

σηµαίνῃ τὼ μετὰ πὀνου ἐκκριόμενα. ὁπόσα δὲ ἀσήμως 
ἀφανίζεται, δύσκριτα, εἶπε, διότι εἰ μέγα τι καὶ ἐσχυρὸν 

νόσημα μέλλοι παύεσθαε, χρὴ προηγεῖσθαι τῆς λύσεως αὖὐ- 

τοῦ τὰ σηµεῖα, ἃἅ λυτήρια καλεῖται. ταῦτα δὲ εἰσὶν οἱ 

ἱδρῶτες χρηστοὶ δὲ ὕλου τοῦ σώματος γεγόμενοι ἢ πλήθος 
οὔρων 3 διαχωρημάτων ἢ ἐμέτων τ αἱμοθῥαγία ἐκ ῥινῶν 

{ τις ἄλλη κένωσις αἵματος, οἷον ἐξ αἱμοθῥοίδων ἡ) ὑστερῶὼν 

ἡ εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὡσὶν ἀδένας 1 εἰς ἄλλα μόρια ἄκυρα 

ἢ εἰς τὰ ἄρθρα ἀποσκήματα. µμηδενὸς δὲ τῶν σημείων 

ἐπιφανέντος, τὸ μὲν νόσημα πεπαῦσθαι ἔδοξε, ἑποτροπιάζευ 

δὲ οὐ μετὰ πολλά. διὸ εἶπεν ἐν τῷ προγνωστικῷ, ὁκόσοι- 

σιν οἳ πυρετοὶ παύονται, μήτε σημείων γεγυμένων λυτηρίων 

αρλοτίσπις Ἰοᾳπαᾶ, ᾖ[αοῖε Γεγγε; 8ο Ρετ[ιηη]ο ο 11 ααὶ 
1η Ῥτίπιο ερϊἀεπιῖογαπι [οπριίατ ἆΗΠοι]ίες [ο Ἠαβετε, τι 

απσπ ἀῑοΙξ, γρἰμτίπιϊ ἰαδογίο[ε ἄερεδαπεν [ἱρπϊῃοαπο [γπι- 
Ρίοππαία Ρ]αγῖπιϊς αεσγοίαπρας Ἰαροτίοίε οοπσί[ε, τί 

ΠΟ οα {αοῖ]ε Γεγτοπέ, Άλλοι 1 [Ππη]ῇ γαίῖοπο 1π Ῥτοττ]ε[ῖοο 

[οτε νιἀείατ: Ἅαἴφμε μγίπαε ἀῑ[εί[ες, ππαίμπι, υἲ 

Πση]ῃοεί εαδ οιιπι Ίαβοτε εχοθγπῖ, Όιπαεσοππαπε νετο [πο 

Ώσπο εναπε[οιπί, Ἰπφμῖξ, «αποπίαπι Π ἴππ Πιασηιιδ 

ἴαπι ΥεεπιεΠπς πιοτρις οε[ῄαίαγας ει, {[εὰ [οἰαοπίδ 

1ρβις ἤρπα, Ύ,παα [οἰπίοτία Υοσαρίησ, ργαεοεᾷαιῖ ορονεεῖ, 

Ἠαεο απίεπι [μπί πί]]εο [αάογες Ῥει ιπϊνογ[απα οοτρυς 

εΠα[ απί πτΙίπαγαπα απί ἀε]εο[ίοπππα απί νοπΙἔπαα οορ]α 

ουΐ ο πατίρις Ἠαεπιογτμαδία ααῖ αἰῑα ᾳπαεάαια [απσδυ1μ]ς 

εναομαίἸο, γε] πἴετο νε] αὐτίραςδ 1π σἰαπάπ]ας απί αἰ]αδ 

ἵπ Ρρατίος Ἰρπορ]]ος ααπί ἵπ ατίῖομ]ο ἀεουρ]ίας. ἸΝα]]ο αι- 

ἴοπι αρρατεπίε Ππποταπα, πποτρις απ]άεπι οε[α[[ε ν)[ας 

ε[Ι, Γεάὰ ποῦ πμ]ίο Ρο τενετβίαν. ΒῬνορίεγεα ἵπ Ρο 

ππο[ίοο Ρτοϊα]έ: ΘΟιάδισεμπφιε Γεῦγες οε[]αµε, |οἰμιογίς 



08 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΩΠΠΙΙΩΝ Ἡ 
Εά. Οµασι, ΤΧ. {161.] π 
μήτε ἓν ἡμέρησυ κρισίµοισιν, ὑποστροφὴν προσδέχεσθαν 

χρὴ τουτέοισιν, ὥς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀφορισμῶν, τοῖσο 
μὴ κατω λόγον κουφἰδουσιν οὐ δεῖ πιστεύειν, οὐδὲ φοβεῖ- 
σθαι λίην τὸ μοχθηρὼ γινόμενα παρὼ λόγον. ὕὅδεν ὁ τοῦ 
προρῥητικοῦ συγγραφεὺς λέγει, τὰ ὀλέθρια ἀσήµως ῥᾳστω- 

φήσοντα, Θάνατον σηµαίνει. αἳ τοίνυν λύσεις τῶν νοσηµά- 

των, ἵνα ὧσι πισταὶ καὶ βεβαιαὶ, δέονταε δαψιλῆς τινὸς ἐκ- 
κρίσεως 1) ἀποστάσεως ἐπιφανοῦς. εἰ δὲ μὴ, συμβαίνευν 
είωθε τὰ ἐν τῷ προῤῥητικῷ γεγραμµένα τὀνδε τὸν τρύ- 

πον, τὰ ἐπώδυνα ἀκρίτως καταμολυνθέντα φλαῦρα, ἐπειδὴ 
τὰ καταμολυνθέντα τὴν κατὰ βραχὺ λύσιν ἐνδείκνυται. καὶ 
τάδε, δίψα παραλόγως λυθεῖσα ἐν ὀξέοι κακόν. καὶ τὸ, 

πλευροῦ ἄλγημα ἐπὶ πτύσεσι χολώδεσυ αλόγως ἀφανισθὲν 

ἐξίσταται. καὶ τὸ ἐν Κωακαῖς, τὼ ἐν πονηροῖσι σημείοισυ 

κουφίζοντα καὶ τὰ ἐν Ἰρηστοῖσο μὴ ἐνδιδόντα δύσκολα, 
καὶ λέξει αὐτὸς προελθων, τὰ οἰδήματα παραλύγως ῥηΐξον- 

[βπὶς ποπ αρραγεπείδις, πεφιε ἀῑεδις εγεεἰς, ἴ[ας τευεγεὶ 
ευρεοίεπιµς ορογἰεί, πἲ 1π [εοππάο αρΠοτίβπιοσαπα: μ-- 
ἰαπι ες πηογδὶς ῥγαε[ίατε /ιάεπα ορογεεῖ φιὶ που /Γεοιπάωπι 

Ταβίοπεπη Ἰεραπῖ: πεφµε αἀπιοάμπι ππείμετε Φμαε γμεΥΠΙεῖο-- 

/α ρταείεγ Ταῖίοπεπι οοπεἰπριπῖ, Ὁπας αποίος ΡΓΟΥΓΗΕΙΙοἱ 

Ρεχγμ]οϊοία αρρε]]αί, αιαε ΠΙ]]ο εδΙίο βρπο Ιενατιαη!, ΠΙΟΙ-- 

ἴεμπι Ρροτίεπάαπί, ΌὉι Ιἴαφαε ΙΠΠΟΣΡΟΤΗΠΙ {οιαίΙοπες οοτῖαθ 

πο {εομγαο ΠΠί, οορ]οίαπι ααπάαπι οχοτείίοπεπα αιπί Πια- 

η][ε[ίαπι [εοεί[ποποια ἀε[ιάεναμί. ΌὨιοά[ Ίαεο ποπ ενεπΙαη!, 

οοϊἆεγο {ο]εμέ ᾳααο 1 ΡτοΡΠοβΊοο Ίου πιοᾷο Γοηρία [απτ: 

Όιαε ἀοἰεπεία ποη οτἰείοε [εππι [οἰνιπίμγ, Ἱπαίαε. ΌὉυῖα 

4186 ππο]]ε[ομπ!ί, Ῥτονί Γιαίηταπι [οἱάίίοποθπα ΙπάΙοβηΙ, Ἠαεο 

οἱἹαπιπυνη: δις γταείεγ ταιίοπεπι [οἰμία ἴι αομῖς ΤΠΟΤ-- 

δίς ππαίωπι, 14 4ποαε: Ομί ἰαιετὶς ἀοίογ ἵπ αοµεῖ δῖ- 

[ἰο[ις μγαειεγ γαξίοπεπι ευαπμµεγίε, Ἱπεπεῖς αἰἰεπαιίοπεπι αί- 

ἀἰεαι, ἸΠ]ιιά οπίπα ἴπ 0οαοῖ: «(μα ἴπ ρτανὶς [βπίς {ο-- 

υαπε, Φφμαεφιε πι με]δως πο Γεπαεηε, ἀι[/οίία. 1ρ[8 

4ποςιθ Ργοσεάεπθ «ἰσοίατις ε[: Οι (ωµπιοτες Ῥταείεγ Τα-- 

εἴοπεπι [αεῖίε ευαπε/εµπε, αἀμιιετίπωπ.  Οπῖα εἲ 1 Πι- 
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τα κίβδηλον. καὶ ἓν τῷ τέλει τούτου τοῦ µορίου, κακοη- 

Φέστερα, τὰ ἀφανιζόμενα ἐξαίφνης. ταῦτα δὲ ὅτε σηµαίνει 

αὐτὸς χωρὶς σημείων ἤτοι ἐκκρίσέως ἢ πέψεως γίγνεσθαι. πρὠτον 
μὲν λέγει ἀφανίζεσθαε, εἶτα δὲ καὶ ἐξαίφνης καὶ παραλόγως 
καὶ ἀλόγως καὶ ἄγευ προφάσεως καὶ μὴ κατὰ λόγον καὶ ἀκρί- 
τως καὶ ἀσήμως. «φέρεται δὲ ὑπ αὐτοῦ τὸ ἀφανίξεσθαι 
καὶ περὶ τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων, ὡς περὶ τῶν παρωτίδων 

λαπάσσεσθαι, Ἅµτουτέστι προστέλλεσθαι καὶ ἀφανίξεσθαυ. 

ἀλλὰ καὶ ἔθος αὐτοῦ τὴν κατὰ τὸ λαπάσσεσθαι φωνὴν ἐπὶ 

πάντα τὰ ὁποσοῦν προστελλόμενα φέρὲιν, ἐπειδὴ κενότερα 

γίνεται. καὶ ἐν τῷ προγνωστικῷ εἶπεν γαστέρα λαπάττειν, 

τουεέστι κενοῦν καὶ προστέλλειν τα: τῆς γαστρὺς οἰδήματα. 

χρῆται δὲ πρὸς τὸ τοῦτο σημαίνειν μὴ µόνον ταύταις ταῖς 

φωναῖς, ἀφανίζεσθαι, κουφίζεσθαι, ῥηῖξεσθαι, λαπάσσεσθαι, 

μωλύνεσθαι, ῥᾳστωνῆσαι, κριθῆναι, λυθῆναι, ἀλλὰ καὶ ἄλ- 

λαις πολλαῖς. 

Ία5 [εοοπῖ Ώπε: Όμαε ἀειετίοτα ἀεγτερεπίε ευαπε[οιωιε, 

Ἠαεο αμίεπι 1ρίε Ρτοίετί Ύπυπα [πο {ση γεὶ εχκεγείῖοπθ 

γε] οοείῖοπε Πετί Πσηϊῃοαί, Ἱπιρτίπαϊς ααϊάεπι εΥαπε[οοεγο 

ἀῑοΙῖ, ἀειπάε γετο εἰ ἀετερεηπίο εἵ Ρργαείεγ ταβΙΟοΠεπι εἴ 

4Ώδαιε ταϊῖοποε εἰ {πε πιαπ][ε[ία οσαμί[α; ποπ Γεοιπάτπι 

ταϊϊοπεπι, οἴῖτα ]πάΙοῖαπη εἰ οἴίτα σπα, Ἐναπείοετε αιίεπι 

αϱ ἀρίο εἰἴῖαπι ε[ετίας ἆε {ππιογΙβις Ρρταείετ παίπταπι, η{ 

4ε ρατοάίραφ ναουματῖ, πηπο]]είσετε, Ίοο ε[ί τεπί οί 

εναπείοετε. Ὑετιπι εἳ Τρία ε[ι οοπ[αεἰμἀο Ἠαπο Υοσεπι 

λαπάσσεσθαι, Ίου ε[ι τεπα]1 εἰ εναπε[οετε, ρτο{ετειιά] ἆε 

οπιπΊρης ᾳπΒε αοπιοᾷοςηπᾳαε τεηαπίας, «αμαπάοφι]- 

ἀεπι πηαρβῖς ναομαπίατ. 1π Ρτορποβίοο 4παοφιε ἀῑκίί νει-- 

ίτεπι λαπάττειν, Ίοο ε[ὶ ναςµαγε εἰ νεηίτίς {άπ1οτες τορτ]- 

ΊΠεΤΕ, ὮὈΠίατ απίεια, πί Πρηϊῃοεί ποπ [οἶαπι ῆἱς νοσῖριθ 

εναπείσετε, Ἰονατὶ, {αεῖιε ἀῑ[ιρατί, πποἱἱείσετο, τοπα1, 

τοβοτατΙ, ]πάϊσατι, [οἶἱνι, {εά εἰ ρΙενῖδᾳαε οδείετῖς Είς, 
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ϱ. 

[162] Οἱ ἐπὶ βουβώσι πυρετοὶ κακὺν, πλὴν τῶν ἐφημέ- 
ς ο» ” , 3 - 

ϱων, καὶ οἱ ἐπὶ πυρετοῖσι βουβῶνὲς κακίονες, ἓν τοῖσιν 

ὀξέσιν ἐξ αρχῆς παρακµάσαντες. 

ΤΠολλαὶ ἴσως δόξειεν εἶναί τινι αἳ διαθέσεις τῷ πλήθει 

τῶν ὀνομάτων ἐξαπατωμένῳ, οἷον βουβώνες καὶ φύματα καὶ 

φύγεθλα καὶ ὀφθαλμίαι καὶ περιπνευμονίαυ καὶ πλευρίτιδες 

καὶ ἄλλα πολλὼ τῶν ὁμοίως ὀνομαξομένων.  ἅπαντα γὰρ 

ταῦτα φλεγμοναὶ μέν τινές εἰσι, διαφύρου ὃ αὐτῶν ἕκα- 

στον ἔτυχε προσηγορίας. ἔστι γὰρ ὁ μὲν βουβων καὶ τὸ 
φῦμα καὶ φύγεθλον αἀδένων παθήματα, βουβὼν μὲν ἡ φλε- 

γμονὴ, φῦμα δὲ τὸ ταχέως αὐξανόμενον καὶ πρὸς ἐκπύησιν 

ἐπειγόμενον, φύγεθλον δὲτὸ λεγόμενον φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας ἢ 

ἐρυσιπελατώδης φλεγμονή. οἱ δὲ χωρὶς ἕλκους ἢ φανερᾶς αἰτίας 

τῶν ἀδένων ὄγκοι ὕποπτου σφόδρα νοµίζονται, πλῆθος ση- 

ϱ:αἰνοντὲς. ὀνομάξουσι δὲ οὕτως ἐξανθέντας αδένας. ἂν 

Χ. 

Γεἶτες ὑιμῥοπίδιως οδοτίαε, ρταεἰεγφµαπι ἀἰατίαει ππαἶμπη. 
Ειδοπεί υετο Γεὐτίῦις [μουεάεπίες, [ ἵπ αομεὶς [ἔαεῖτα 

γεν ἐπίεία τεπιί{εγίπε, ἀειεγίογες. 

Μι]ίος Γοτία[ις αἰ]ααῖς α[Πεοίας ε[ε οεπ[αετΙξ ποπηῖ- 

ησπι πιπ]Παάϊπε ἀεοορίμθ. ὙΨετρί ρταῖῖα Ῥυβοπες, ἵπ- 

Ῥετου]α, Ῥαποδ, Πρριίαάϊπεςδ, Ῥεγιρπειπιοπ]α5, Ρ]ευγ]ῆἆας 

οἱ οαείετα πηυ]ία [πρι ποπηϊπίρας ἀοπαῖα, Ἠασο απΊηῖ 

οππη]α (ααείαπι Ἱπῃαπιπαίίοπεδ, νοετιπι Ιρ[ίοταπι ΠΠΗΠΙ-- 

αποάαφπε ἀῑνεγ[ίαπι Ποπιεή [ογηίαπι εΠ. Ῥπδο παππαπε, 

{ρεγοι]απῃ, ραπα5, ϱἱαπάπ]ατάπα Γαπὲ ππογΡί. Βιβο εἰῖαπι 

1π/ῃ]απιππαίΙο. Γαρετοι]απι αιίεπα ει ᾳποᾷ οἷίο αἆ 1πογε- 

πηθΠίάπα εἰ Γ[αρριγαΙΟΠΕΠΙ Ργουθάϊ!,. Ῥαημς Υετο ε[ί αποά 

Ῥ]]ερπιοποάες, οΓγ/ρε]α απἲ ειγβρε]αίοάες Ρ]]εσπιοπθ 

ἀεποπιϊπαίατ. Όυιῖ νοτο οῬοτϊππίας σἰαπάσ]αγαπα ΤΠΠΙΟΤΥΕδ. 

ῄπα π]οοτο απί πιαπί[εβα σαπ[α, αἀπιοάσπα Γα[ρεοί ἅἆα- 

οαπίασ, απὶ ΡΙεπϊπάϊπεπι ρτοάαη!ΐ, Θίο ααίεΠι ποπιμαπέ 
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μὲν οὖν οἱ ἐκ τῶν ἀδένων φλεγμονῆς 7ινύμενοι σμα τὴν 
αἰτίαν ἔχωσι φανερὼν, 3ἢ καὶ ἐκ τῶν ἐφημέρων ὥσιν, οὐχ 
ὕποπτοι. οἳ δὲ βουβώνες οἱ ἐπὶ τοῖς πυρετοῖς κακίω εἰσὶ, 

ὅτι διὰ τὴν τῶν σπλάγχνων «φλεγμονὴν καὶ μεγάλην τῶν 
χυμῶν σηπεδόνα γίνεσθαυ φαίνονται, οἷον καὶ κατα τὴν λοι- 

µώδη κατάστασιν τοῖς κακοηθέσι πυρετοῖς ἐπιγίνονται. αλ- 
λὼ καὶ οἳ τῶν ἀδένων ὕγκοι ἐν τοῖς πιρετοῖς χρονίαν δια- 7 6 

ε - ” - ’ « 

Θεσιν σηµαίνουσιν, ὡς ἐν ταῖς Λωακαῖς γράφεται ὡδί πως, 

ἐν πυρετοῖσι βουβώνος ἄλγημα νοῦσον χρονίην σημαίνευ. 

συμβαίνει δὲ τοῦτο, ὅτι τῶν κακοηθῶν χυμῶν μεγάλην Φο- 
/ 

θὰν ἔχουσι, ἐξ ὦν μάλιστα, ὡς ἐκ τῆς ὕλης, ὁ πυρειὸς γἰνὲ- 

ται. εἰ δὲ ἐξ ἀρχῆς παρακμάδουσι, κακίονες κρίνονται, ὅτο 

τὰς δυνάμεις ἀσθενεῖς τὲ καὶ καταβεβλημένας εἶναι µαρ- 

τυροῦσι, διὸ εἶπεν αὐτὺς, αἱ αποστάσιες, οἷον βουβῶνες, ση-- 

μεῖον μὲν τῶν τὰ βλαστήματα ἐχόνιων, ἅἄταὰρ καὶ ἄλλων, 
΄ 4 ] Ἆ / . ’ πν 

μάλιστα δὲ περὶ τὸ σπλάγχνα " καποηῦθεες δὲ οὗτου. 

εΠ]ογε[εεπίες σἱαπάαία.  Ἐπίπινετο { Γεῦτες ες ρ]αμάι- 

Ίαγιιπα 1ΠΠαΠΙΠΙΒΙΙΟΠε οτεαία πιαπ]{ε[ίαπι οαμ[απα Γοτίαπίας, 

αυἱ εἰῖαπι ἀῑατίας [ης πα]ηῖπιε [α[ρεοίαο Ἰαρεπίαγ, Ῥα- 

Ῥοήες αμίειι {εριίρας Γπρεγνοπ]οµίες, ἀείετίογες εχ1[ιιη!, 

αποά οὗ γΙ[οεταπα Ῥ]μ]εσπιοπεπῃ εἰ ππαρπαπι ἨΠΙογπ ρι-- 

Ἰγεάίποπι Ρρτουγθαγὶ νΙάεαπίασ, απαἱεε 1π Ῥε[ή]επί Παία 

πηα]]σηῖς Γερτίρας [αῬοτιωηίαν, ΕΙ νετο σ]απάμ]ατηπα ἔππι 

άππιογες 1π {ερι]ριις ἀῑαίατηαπι αΠεοίαπι ἀεο]αιαπῖς υἱ Ίου 

πηοᾷο 1π ΟΌοαοί5 [οπρίαπι εΠ. Ίπ Γερτίρας Ῥαβοπίθ ἆο]οτ 

ΠΠοΤΡΙΠΙ ἁἰαίαγπαπα Πσπιῃβσαί, 1ά απίἴεπι αοοϊζ1ί απῖα τᾶ- 

Ρπαπα ππα]ΙσηοτΗΠι ΠάπποταπΙ οορίαπι Ἠαρεπί, εκ αΠἱριιβ 

Ῥοϊ(πμπαπα {απιφπαπι εκ πιαϊενία {ευγῖ αοοεπίατ. Οιοὰ 

ΠΠ αὖ ΙΠΙΠο ἀεογε[ζαπί, Ῥε]ογεδ ]αά]οαπίγ, ιοά {πι Ίπι-- 

Ῥοεῖ]]ας, ἴωπι ρτο[γαίας ε[ε νίτος [ε[Πεπίαγ, ἘῬτορίεγεξ 

ἀῑκιι 1ΡΓε, αὐ[οε[]ως νε]μεῖ θιιδοπες [όπιπη φμίάεπι ε[[ο Ρτο-- 

στε[ας Ἱαρεπίῖαπι εκ αἱοταπ ν{[οςτίρας Ρταε[εχ πι 1Π(-- 

ἀεπίῖαπα, Δί Μ πιασαῖ [απί. 
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ια. 

[165] Τὼ πνεύματα ὑποχονδρίοισιν ἔπαρσις μαλθακὴ καὶ 
ἔντασις οὐδετέρη, ἐπ αὐτῶν ἄνω στρογγύλων ἐν τοῖσυ 

δεξιοῖσι, οἷον περιφέρεια αποπυητική. ἄλλο µακρότερον ἐπὶ 

πλέον, ἄλλο κεχυµένον, ἄλλο κάτω ῥέπον, καὶ ἔνθεν καὶ 

ἔνθεν Σύντασις µέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ. ἐν πάση τῇ ἄνω 

ἴξει, Ἡν ἐπανάληταυ καὶ ἐπίληπταυ εἰ τὸ περι- 

φερὲς, τν μὲν πνεῦμα ἡ, ἀκρίτως λεπτύνεται θέρμη, ἢν 

δὲ τοῦτο διαφύγη, ἐς ἐμπύησιν ὁρμᾷ. 

Τ]νεύματα λέγει νῦν τὰς φύσας, αἷς τὼ μόρια τοῦ σώ-- 
µατος ἐνοχλοῦνται, καθ ὃ σημαινόμενον πνευµατώδεις λε- 
γοµὲν περὶ τῶν ἐμπεπνευματωμένων καὶ περὶ τῆς πεέενευ-- 

µατωμένης γαστρόο. 

ιβ. 
λ ’ ’ 3 π 4 ή »/. , 

1]υκνα πνεύματα, σμικρὰ, μεγάλα, ἀρθαιώ  ἔξεισιν, έξω μέγα, 

ΧΙ. 

Ομ ᾖ[αεΐδις οοπ[ἰεαπεμγ ομπα Ἱπποἰί Πγροελοπάγίογιπα 

ἔμΠπΟΤε εἰ πεμτιις ἰαεγὶς εοπεπείοπε, ἐς [μρεγπε ἴπ 

ἀεπιγὶς τομπάμπι οαμάάαπι αο κφεἰμὶ εἰγομπα[εγεπεῖα 

αἰίφμα Ῥιγε Ῥίεπα, φιμοᾷ πιοᾶο γαἰᾶε επίεπΓµτπ ε[έ, πιοᾶο 

νετο αἰ[]ι[ωπη, ἴπεεγάμπα εἰἴἴαπι ἀεογ[ιπα φετβἰε εἰ ιμεγίι-- 

4ο αἆ ιππδἰ[ίομπι εοπἰεπείοπεπι Ἰαοι. οδὶ [αιως ἵπ εα 

οιιαε Γμγ[αεπα ᾗε ἵπ ἀἰγεοίμπι ἰαιίοιεν ἵπ τοεμπάιπι φιιιᾶ- 

ἆαπι εοπεἰμάαξιχ εἰ νεἰιὶ εοππργεπεπάαιμγ, αὔσφμε ἷμ- 

ἀἰεαείοιε «αἰοτε αἰἰεπμαίμτ. (Θμοά[ι τἰμᾶ ε[Γμρετί, αἂ 

[μρριγαείοπεπαι ργοεεᾶἰε. 

Εἰαια]επίος Γρϊγιίς νοσαί Παίας αμ1ῦας οογροεῖς ραι- 

05 ἀῑνεκαπίαν. Όσα Πρηϊῃοαίίοπε Παἰι]επίο ϱο5 αβρε[- 

1απιά5, αμα ἆθ 1π[αί] εἰ ἆςο Ἰπῆαίο γοπίνε 1οᾳ μπας, 

ΧΙ. 

δρίτίεµς ἀεπ[ι, ραγρὶ, ππαβηὶ, τατ.  ΊἜοτας πιασπι5 ΡΓο- 
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Εά. (ματι. ΙΧ. Γ105.] ἡ, κ ν κ 

ἔσω σμικρὀν. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ καταπεῖγον. διπλῆ 

ἔσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισημέουσιν, Θερμὸν, ψυχρὀν, 

4ἳ τῆς ο Ἡ συξυγίαι τε καὶ διαφοραὶ τελεώτε- 
ϱον ἐν τῷ ἕκτῳ εὑρίσκονται γεγραμμέναι. καὶ γὰρ ταῖς τρί- 
ταις τετάρτη πρόσχειται, σαφώς παραλελειμμένη ἓν τῷδὰ 

τῷ δευτέρῳ. οἶμαι δὲ τοῦτο συμβεβηκέναι οὐχ ἐπὸ γραφέως, 

αλλὼ μᾶλλον ἡἢ αμαθεία ἢ ῥαθυμία τῶν παλαιών βιβλιο- 

γράφων, καὶ τὸ σφαλμα ἤκεν µέχρι δεύρο. διὸ ἡ διαίρεσις 
τῶν δυσπγοιῶν ἐνταῦθα μὲν ἑλλιπῶς, ἐν δὲ τῷ ἔκτῳ τελέως 

γέγραπται ὡὧδέπως, πγεύµατα μικρὰ, πυκνᾶ, μεγάλα αραιὰ, 
μικρὼ αραιά Αεγάλα πυπνὰ, ἔξω μεγάλα, εἴσω μικρὰ, ἐἴσω 
μεγάλα, ἔξω μικρά. τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατέπεῖγον, 

διπλῆ ἔσω ἐπανάκλησις, οἷον ἐπεισπνέουσι, Θερμὸν, ψυχρόν. 
ταῖς μὲν γὰρ συξυγίαιςᾳ ταῖς κατὰ μέγεθος καὶ μµικρότητα 

καὶ κατὼ πυκνύτητα καὶ ἀραιότητα, τὰς ἄλλας δύο προστί- 

εεᾶϊε, ἰπίτο ρατγυιο. Ἠιίο φμίάεπι ρτοῖεπ{μς, Τε υετο 

μΤβεης. Ἰ)μρίϊἰεαία Ιπιτο γευοσαεὶο ομαἰ[ῖς /μρετίπ[ρίγαπ- 

εἶδις, εαἰίαμς, [τὶρίάμ». 

Ώ1ΠιοΙ1ς τε[ριτα(]οηῖ5 οοπ]ασαΙοπε 4ο ἀῑΠεγεπίϊῖαε 

Ρετ[εοίῖης ἵπ Γ[εχίο ἀε[ογρίαο οοπιρεπμπίασ, ἘΕίεπίαι ἰχῖ-- 

Ῥα5 αιατία α.]οιίασ πιαμΙΓε[ε Ίοο 1Π [εοιπάο Ρχαείε- 

πη[α, ΑΙ 14 ατβτίτογ αοο]άΙ[ε ποπ αποἰοτῖδ, {[εά Ρος 

νείενιπη [οτιβαγαπα Ισποταπίῖα νε] περ]σεπίῖα. ΕΙ Πο 

εγτο; αἆ Ἠοο πδαπε ἴεππραςδ ρετνεπ]ί. Ρτορίετεα ἀῑνίΠο 

ἀΠΠοϊ]] τε[ρἰτα(ιοπῖς Ἠϊο ἀαΐατ πιπ]αία. Ίπ [εχίο γετο 

Ρετ[εείε Ίοο Ἱποάο ἀε[οτιρία εἴ: οδρίγίεμε ματυὶ, ἀεπ[ι, 

πιαςπὶ Τατ; µῥραχυὶ ταγὶ; ππαρπι ἄεπ[ι; επίτα πιαρπὲ; 

ἐπέµς ραγνῖ; ἴπέμς ππαδηὶ; επιτα ρατυὶ. «εντ ομἰάειι 

επιεπᾶεπς, αἰίεγ νεγο µγβεητ. [ιωρία ἰπίγο τεφοεαϊῖῖο νε- 

Ἰωεῖ [μρεγίπ[ρίγαπεῖδµα, οαἰίᾶμς, Γτιρίάμς, (Οοπ]αραἰἰοπίρας 

επῖπα Γεουπάμπα πιασηϊαάϊπόπα εἰ ρατν]ἰαίεπι εἰ Γεοιπάυπι 

ἀεπ[ιίαίεπα εἰ ταγίἰαίεπΙ α]]αδ ἆμας [αρογαάάἵξ, ππαπι ααῖ- 
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Ἐά. Οἶνατι. ΙΧ. [163. 164. ] 
3 ιά , ς ι 

Όησι, μίαν ἐν ᾖ μικροτέρα καὶ πυκνοτέρα ἡ ἀναπνοὴ γίνε- 

ται, ἑτέραν δὲ, ὅταν μείζων τὸ ἅμα ἁἀραιοτέρα τε ἐστιν. 
Δ ’ λ ιά ’ 3 

καὶ πρὸς ταύταις ἄλλην τρίτην, ἐν μικροτέρα τὲ καὶ αραι- 
. ’ ’ 

οτέρα, καὶ πρὸς ταῖτη τὴν τειαρτήν, [164] ἐν ᾖ µικροτέ- 

ρα καὶ πυκγοτέρα ἐστὶν, Ἐν ἐνταῦθα παραλειμμένην ὑπὸ 
; , ’ / 3 ν ῇ μι , 

βιῤλιογράφου Φφαμέν. προδηλον γαρ ἐστι, δύο αντιθέσεις 
Ε] / ῃ , 3 ; - Π 

αλλήλαις συμπλέκομένας τέσσαρας απεργάξεσθαυ συξυγίας, 
κ. α, 
ὔτι μὲν οιν α οἱ ἈἊ 

Π ε , -. 

καὶ τούτων ἡᾗ δευτέρα γέγραπται μὲν ἐν τῷ ἔκτῳ, παραλε- 
-ς 3 . ” ἀ ” σι. 

λειπται δὲ ἐν τῷδε.. οὐ γαρ πρὀσκειται τὸ, είσω μέγα, ἔξω 
Δ 3 Ν , [ , τν ΄ ’ 3 

μικρὸν, αλλὰ Όατέρον μόνον ἑίδος δυσπνοίας τέταχται. καθ 
ὃ ο κ ας 

ο , / Φ Δ Ν ΔΝ / 
εἰκύτως τί δή ποτὲ κατα το προγνωσεικον περὶ δυσπνοίας 

[ 5» 

ζήτήησειε ὃ ἄν τις 

ὧδέ πως γράφει, πνεῖμα πυκνὸν μὲν ἐὺν πόνον σηµαίνει τῇ 
φλεγμονὴν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοισι. μέγα δὲ 

ἀναπνεύμενον καὶ δι πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην ση- 
μαίνει, ψυχρὸν δὲ ἐκπνέεόμενον ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ τοῦ στό- 

ἀοπι ἵπ απα τε[ρῖγα[ῖο ΠΙΙΠΟΥ εἳ ἀεπ[οτ, α][εταπι Υετο 

απ εἰ πηῖηος οἱ ΤαγΙος οχΙ[ί. ΗΙ5 αἰαπι (ετίῖαπι αἆ-- 

41, Ἱπ αἷα {πι ΠΙΙΠΟΤ {πα ΥΙΟΣ. Εἲ ρταείετεα απατίαπε, 

1η πα εἰ ΠΙΙΠΟΣ οἱ ἀεη[ιογ εϐ, «παπι Ἠ]ο α [οχ1ρο ΡΓαθ- 

{ογπηϊ[ἴαπι είΤε ἁἀῑσίπιαδ. Οοπ[ίαί επῖπι ἆμας ορροβίῖοπες 

ΕΡΙ Ἱπνίοεπι οοπηρ]ιοαία5 ααίιιοτ οοπ{αραίίοηεθ εοπ[Ιπιαγς, 

. ων Οιοἆ ἱίαφιιο κ ευ) 

Ἡ ο οἱ οἳ Ἠαταπι Γεοειπάα ἀε[οτιρία 

απιάσπα 1π Γεχίο, Ἱπ [εοππάο νεγο ῥταε[εγπη][α. Χοπ. επίπι 

αζ)τοϊίς ΙΠίΟ Π]ασηας, οχίτα ῥρανιδ Ύοναπαι αΓεγαπι 

ἰαπίπωηπιοάο ἀ1Π1οι]]5 τε[ρῖτα[Ιοης ρεπα5 Γοοππάαπα οοπβΤα-- 

ἵμπι ε[, ααοά οί ωὶ οἱ ωἱ Ἓ 

Ίπαι]νεί αἀ[εια επι ταίῖοπε αἰφπῖδ ᾳπατο Ἱπ. Ργοσπο/βίσο 

4ε ἁΠιοΙΙ τε[ρίταίῖοπε Ἴοο πποάο [οτραί; Γ[ρνίας ἀεπ[ις 

απάεια Ἰαβογεπ Ῥοίίας βσπ]ῃοαί, Ύπαπι ΡΗΙ6ΡΙποπεπα 1η 

Ἰοοῖς Γαργα Γορίαπα ἱταπδνοτ[ηπα Ρο], Θἱ απίεπη ΠΙαση 8 

πι Γριτίις, ἴδαια πηπ]ίο ἴεπροτα, «ενα ῬΡοτίειάώ1ξ, 

Ἐτίσίάιις αιιίοπα ο παγίρις εἰ ογο εκ[ρίναίας αἀπιοάιπα Ίατα 



- 

ΚΑΙ 1:44ΗΝΟΣ ΠΕΙΣ 4ΤΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑΙΙ, {5 
Εᾱ. Οματι, ΙΧ. [164.] 

µατος, ὀλέθριον κάρτα Ίδη γίνεται. ὅπου φαίνεται τριῶν 
µόνον δυσπνοιών μνημονεύειν, ἢ ἀρκεῖ τοσαύτας εἰδέναι συ- 
ῥυγίας ἐν ταῖς παρα φύσιν διαθέσὲσιν. ο ο 

κ ο ὅτι γε πυκνοτέρᾶν ἐργάξεταυ 

πάντως ἡ ὀξυθυμία τὴν ἀναπνοὴν οὐδεὶ ἀγνοε. παρα- 

ληψόμεθα οὖν αὐτὴν ἐπὶ τῶν Ἀ οἱ 3 

λέλεκταυ δὲ περὶ τῆς τοῦ ᾿4ντιγένους, ὡς ἄσθμα- 
τώδης ἐγένετο πρὸ τόὀκου. ασθμαίνουσι μὲν γὰρ οἳ πυκνὸν 

ἀναπνέοντες καὶ τὸν Θωώρακα µέχρι πολλοῦ ὁδιαστέλλουσο, 
τούτου ὃ) αἰτίαν εἰρήκαμὲν δη καὶ οὐ χρὴ ψ 

” ή “ : ιο 

ο. ο Φ 
ἐν ταῖς Κωα- 

-” Δ 

χαις καὶ τὸ μέγα 
/ ή ἀ ., Δ Δ 3), ’ 

ἔξω πνεύµενον, σμικρὸν δὲ εἴσω καὶ τὸ σμικρὸν ἔξζω, μέγα 
δὲ εἴσω. κάκιστον δὲ καὶ πλησίον Θανάτου καὶ τὸ ἐκτεῖ- 

- 3 Δ ” 3, 3 , 

φον καὶ κατεπεῖγον ὃ ἁἀμαυρὸν καὶ διπλῆ είσω απανάκλησις, 
5 -” 3 ’ 9 ε κ ες 

ὁποῖον ἐπεισπνέουσιν 
” καὶ φησὶ, τὸ μὲν ἐκτεῖνον, τὸ δὲ κατεπεῖ- 

Ρετη]οϊο[ας εΠ; αῬί ἱτίαπι ἀππίακαϊ τε[ρϊγαἰΙοπ] 6επεγαπι 

πηεπιϊπΙ[ε νιἀείατ, αι [αί16 Ἐε[ι οί ἰαπίαπι πο[ε οοη]ισα- 

Ἠοπες 1Π 15 Ρταείες παίμγαπι αΠεςορας. οἱ αἱ 

- - Οποἆ νετο Ιταοππάῖα ἀεπ[ογεπι 

ΟΠΙΠΙΠΟ ε[Ποῖαί τε[ρἰταίίῖοπεπι ἀρποταί Ὠεπιο. ἹΤρίαπι ὰᾶ- 
ᾳἩε τε]ῖπᾳυαπη18. .ά ψ Β ες ω 
Αί ἆε ΑπιϊΙσεηῖ Ίχοχε ἀῑοίαπι, αποά απἱο ρατίαπι ε[Πεί 

α{ἰμπιαίϊσα. ΑΠ]πιαίϊθ πάπια Ἰαβοταπί, αι ἀεπ[αο τε[ρί-- 

ταπί {ποχασεπιμε πια]ίορετε ἀῑβεπάαπί. Ἠπ]αςδ τεῖ οαι- 

{απι Ίαπα Ῥτοίυ]ἴπιαδ, πεφιε ῬΡ]ητίρας ορας ε{, κ 

κ δ ο Τα Οοαςῖδ κ ω 
κ ν ιο Ἐϊ πιαρηιςφ απ Ίοχας {[Ρρί- 

χ4πάο εἰετίατ εἰ Ῥατνις απῖ Ιπίτο, εἰ ράτνας φπἱ {οτας, 

εἰ πιασηας αμ Ιπίτο [ριταί, Ῥε[ππιπς απῖεπι εἲ πιογίᾷ 

Ρτοχίπιας ἔππαπ εχίεπἆεπς {μπι πΥΡεης Ῥτορίεν οΡ/{ουγίίαίεπα 

εἰ ἁπρ]α ΙΠίχο τεγοσα!Μίο πα] 1Πίχο τε[ρίγαί, ος 

ω κ ΕΙ ἀῑοΙ απ απἶάεπι οεχἰεπάεπς, 

45 γετο Ίχρεης, αξ επυποῖεῖ α]ίεγίμθ ρατί τε[ρἰγαίο- 
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νου, ἵνα κ τας ενος µορίου τῆς ἀναπενοῆς διαφορὼ, 

τὰς κατὰ τὴν κίνησιν ἐν τῇ βραδύτητι καὶ ταχύτητι. ἐκεῖ- 
] Δ Δ Ἀ' - κ] Δ λ , 

φον μὲν γαρ τὸ βραδὺ, κατεπειγον δὲ το παχύ, βραδύυτης 

δὲ καὶ ταχύτης ἁπάσης κινήσεως αχώριστα. ὃ δὲ λέγει 

δωπλῆ έσω ἐπανάκλησις, ἔστιν εἰσπνοῆς ἀνωμάλου δηλωτικόν. 
. ω η ε δα ΑΛ 5 , / πο 4 ” Ε] 
ἐπιξητῆσθαυ δὲ ἡᾗ αὐτὴ αἀντίθεσις δυναται καὶ ἐπὶ τῆς ἐἔκ-- 

πνοῆς, ἣν ὁρώμεν παραλελειμμένην πρὸς τῶν μεταγραφόντων 
οἱ ωἱ ω. διπλῆν εἴσω γίγνεσθαι τοῦ 

πνεύματος ἐπανάκλησιν, αλλὰ καὶ προστἰθησιν, οἷον ἐπεισ- 

πνέουσιν, ἵνα γνῶμεν καὶ περὶ τῆς ἐκπνοῆς ταῦτα λέγεσθαι. 

µέμνηται δὲ τοῦ τοιούτου πνεύματος ἓν τῷ περὶ διαίτης 

ὀξέων νοσημάτων εἰπὼν, καὶ πνεῦμα προσπταῖον ἐν τῇ ἄνω 

φωνῇ πυκνὸν ἢ μέγα λίην ωὶ ωὶ ωἱ ” 
Ἀξ 3 3 κε Ἀχ 3 ιο 

Φερμὸν, ψυχρὀν. αὕτη ἀντίθεσις ἄλλη ἐστὶ τῆς δύσπνοίας. 
καθάπερ γὰρ μέγα καὶ μικρὸν πνεύμα καὶ πυκνὸν καὶ ἄραι- 

ὃν, οὕτω καὶ Θεριμὸν καὶ ψυχρὸν ἐκπνεῖται ευ 

. οί ο ία : : πολλοὺς 
᾿ ὰ ν λή . ' , 9 δὲ 9 μὲν καὶ μακροὺς λήρους κατἀγράφουσο, τὸ δὲ ἐπίκαιρα 

πῖς ἀπΠεγεπίϊας, 4Ἡάε [εοππάαπι πιοίαπα εὐαπίαν ἵπ ἰατά]-- 

ἴαίο εἰ οε]ετῖίαίε, Π]]ε παπι] εχἰεηἆεπς ἰατάμς ε[, πγσεΠ8 

απίοηπι οε]ετ. 'Γατάϊίας οἱ οοἱογ]ία α Πιο πιοία [ερατατί 

Ρο, ΟΩιοά νετο ἀῑσαῖ, ἀπρία 1ΙΠίτο γονοσαίος 1Π3ε-- 

4πα]επι Τε[ρΙγαἴἴοπετη 4εο]αταί, Ῥετααϊτί ααίεπι θαἆσπι 

οἰίαπι οοµἰταἰο[ίο Ροίε[, ἵπ εχ[ρἰταίίοπε «παπα ΠΠίπεπιΙς 

α [οτίρα ργαεἰεγπι{Ταπι. 3 κ κ ο ἕ 

Ώαρίαπι Ιπίτο Πετί Πρίγης τενοςβίοπεπῃ. ΕΒγαδίεγεα νεγο 

αὐ]απσῖε νε]αίῖ [αρεγ Ππβρίταοπεπι, αϊ πο[σαπιι5 ἆε εκ- 

ΓρΙγαΙοπε εἰῖαπι Ἠαεο ἀῑε. Αἱ Ππ]αδιηοςΙ [ρίτίίας πιεη{]ο-- 

ησπι ΓαοΙί 1π Ιρτο 4ο ἁοπίοτΙΠΙ ΠΙΟΥΡΟΤΙΠΙ Υἱοία Ἠ]Φ νε-- 

Ρίς: [ρίγα οΠεπάεης 1π α[οεη[α ἀεη[ης νε] αἀπιοάαπι 

ΤΩΑΡΗ 9. κ .. Ἡ Οα]ίά», {σίᾶης, 
αἶῖα 1ρ[α ε[ὶ Ποια τε[ρἰγαιΙοπῖ ορροβιο. Ομεπιαάπιο-- 

ἆπαι οπΊπα ππασΠΙς οἳ ρατνις Γρπία5, ἆἀεπίας εἰ γατις, 

{ο οαάας εἰ {πιριάας εχ[ρίταίιγ. ὦλ υ ἄ 
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παραλείπουσιν, αἀλλα ἡμεῖς γὲ . ωἱ Ν 
5 κε 

γ. 
. 5 , ῃ , ’ ” 

[105] Ἅ᾿/ητήριον συνεχέων χασμάτων µακρόπνους. τοῖσιν 

ἀπύτοισυ καὶ µόγις πίνουσι βραχύπνους, 

᾽4τμώδους τινὸς καὶ παχέος πνεύματος ἐν τῷ μµυώδευ 
γένει κατειλημμένου χασμώνταυ οἱ ἄνθρωποι καὶ σκορδινών- 
ται μαὶ διὼ τοῦτο συνεχώς ἐπνέουσι. καθαίρεται γὰρ ἐν 

ταῖς ἐκπνοαῖς καὶ κενοῦται τὸ τοιοῦτον πνεῦμα. εἰ δὲ μὴ 

συνεχώς τοῦτο πράττη τις, ἀλλὰ διὰ μακροῦ χρόνου δῆλόν 
ἐστι τὴν προτέραν διάθεσιν μὴ ἔτι ἐνεῖναι καὶ οὕτως ἡ 
µακρόπνοια σημεῖον ἰητήριον τῆς χάσμης ἔσται. τὸ γὰρ 

µακρόπνουν σηµαίνει τὸ διὰ μακροῦ χρόνου γινόμενον, του- 
τέστι τὸ ἀραιὸν πγεῖμα καὶ τὸ πολὺ, καθάπερ τὸ βρα- 
χύπνους δηλοῖ τὸ δι ὀλίγου, τουτέστο τὸ πυχνὸν καὶ τὸ 

µικρόὀν, ὥσπερ οὖν ἡ κατάληψις πνεύματος, ἥπερ ἐστὶν ἐν 

Μα]ίας απ]ἆοπι εἳ Ρτο]χας πισας ἀε[ετίρππῖ, Ρεγπεοεί[[α- 

τα νετο Ῥταεἰειπηϊμπῖ, Ὑετιπι πο Ὁ Ὁ Ἡ ὙἩ 

ΧΤΠΙΠ. 

«4[πάματιπι ο[εἰιαξβοπιτι ππεἀεία ἵοπρα [ρίταιίος; Πο, με 

υἱἷω δίδεπείδως ὀτευις [ρἰταεϊο. 

Ὑαροτοίο αποάαπι εἴ οτα[[ο (ρίγα 1π πια[οπ]ο[ο ϱε- 

ποτε οοπ{επίο ο[οἰίαπὲ Ποπιῖπες εί ραπάιοι]απίιχ εἰ ΡΓο- 

Ρίετεα ογεργο εκ[ρίταπί, Ριχραπίατ επῖπι ἴπ εχκ[ρ]γαοπ]-- 

Ῥα5 εἰ εναοιαίαχ Π]αςπιοᾶΙ Γργίαθ, Οποά { απῖς 14 α[Π- 

ἀπε ποη {αεῖαῖ, Γεὰ Ίοηςσο ἴεπιροτε, ραῖεῖ Ρτίοτεπα α”εείαπα 

Ἠοπ αππρ]μς Ἱπε[ε οἳ Ίία Ίοησα τε[ρἰταίίο [ααρτο ο[ο]ία-- 

Ποπῖς οτῖί βσππτη. Ίοηρα επῖπι τε[ριταΠο Γρ]]ίαπα απϊ 

Ίοπδο ἴεπιροτο εα[ίατ, Ίου ει ταταπι εί πππ]ίαπι Ερηῖ- 

Ώσαί, αποπιαάπιοάμπα Ῥτενίς τε[ρίγαῖο Γρϊτίωπι αἱ Ῥγενὶ 

Ίεπιροτε οἀιοϊίατ, Ίου εβ ἀεπίαπι εἴ Ῥαχναπι Ρτο- 

4ἵξ. Οπεπιαάπιοάσπι Ισίίας Γρίχῖτας ἀείεπίο, 4. 11 εο 

6ΑΙΕΝύ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. Ὀ ἆ 
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τῷ διὰ πλείστου τὴν ἀναπνοὴν ἐπισχεῖν, Λλυγμοὺς ἐᾶται, 
οὕτω καὶ τὰς χάσµας ἰάσεται. τῶν γὰρ ἐναντίων ἐναντία 

τὰ ἰάματα. ὁποῖον δέ τι πρᾶγμά ἐστιν ἡ κατάληψις τοῦ 
πνεύματος, δη µοι πολλάχις ἐν ἄλλοις εἴρηταυ. λέγεται δὲ 

µακρόπνους του μακρὸν ἀἄναπνέων ἢ διὰ μακροῦ. ἐν δὲ 
τοῖσιν ἀπότοισι καὶ μόγις πίνουσιν ᾖ βραχύπνοια ἐήτήριον, 

τουτέστιν ἢᾗ διὰ βραχέος χρόνου κίνησις τῶν ἀναπνευστι- 

κὠν ὀργάνων, ἤνπερ δὴ καὶ πυκνὸν πνεῦμα καλοῦμεν. ἅπερ 

ἅμα αίιιον καὶ σημεῖον ἰπτήριον ὑπάρχευ ο . 
ἀλλὼ μὴν αἱ τοιαῦται τῶν ῥήσεων οὐκ ἔκδηλον ἔχουσι τὴν 
τοῦ γράψαντος διάνοιαν, ὡς ἂν μὴ προσκειµένου κατὰ τὴν 

λέξιν αὐτῶν, ἐπὶ τίνων βούλεται σκέπτεσθαυ ταῦτα, διὸ πὀ- 

τέρον τοὺς κ οἱ ωὶ κ ο 

μᾶλλον ἢ οἷς ο α ὸ ς .- 
ψ ν) ως ἀναπνεῖν τὲ ἅμα δια μακροῦ καὶ ψυ- 

Ἂε δε κε χρὸν ἐκπνειν 
ὕτε μὲν γὼρ ὁ νόσων ἀφίεται τῆς τοῦ ψυχροῦ αέρος 
εἰσπνοῆς διὰ τὸ διακαὲς, τὸ τὰ ἐνδοτέρω μόρια ἐνοχλοῦν, καὶ 

αἰτεῖ αὖ περιστέλλεσθαι, διὼ τὸ τῶν ἐξωτέρω μερῶν ψῦχος, 

οοπβ/βῖε, πὲ πηπ]έο ἴεπιροτε τε[ρΙταίΙο οοπ{πεαίας, Ππσι]-- 

ἔαπι [απαῖ, Πο εἰ ο[οιαίίοπες [απαριί.  (Οοπίτατίοταπι 

ΏὨδίπ(μθ οοπἰτατία [απί τεπιεάῖα. Ουιά νοτο Πί ἀείεπίιο 

Ίαπι α1ΡΙ [αερίας α πορῖς ἀῑοίαπι ε[. Ῥτο]ῖκο [ρίταπς ᾱἷ- 

οἵίαν, ααὶ Ῥτο]ῖκε αμῖ Ίοηρο Τεπροτε Γρὶταί, Ἱπιροίῖ αιι- 

ἴεπι ος γικ Ῥϊρεπίῖρας Ῥτενίς [ριταίιο [α]αρτῖδ, αι {[οι]ῖ-- 

οεί Ῥτονϊ ἵεπιροτο Πί Πριταβίππα ογβαποταπι πιοίμθ, απεπι 

{απο εἰ ἆεπ[απα [ρϊτίαπι νοσβπιαδ, οἱ Ππια] οἳ οαι[α εί 

βσηπι {α]ηῦτο εῇι, ία ωἱ οἱ γενπα 
ἵαπιε. Ππ]αςπιοά1 α[[εγίῖοπες αιιοίοχῖδ πιεπίεπι αρετίαπαη ΠΟΠ 

Ἠαβεπέ, πμ αἀά[ίο Πρ[οταπι ἴεχία, ἵπ οαπἶραδ παίατα γε] 

Ἠαοο οὐ[ετνατΙ. Ρτορίετεα αἰγίαπα ω ο ευ 
κ πιασῖς παπι ΊμοῬ Ξ τα κ 
ία αἱ Ππια] τε[ριτείαχ Ίοηρο ἴεπιροτο εἰ ΠΠ]σι- 

ἆμπι εκ [ρ]τείαχ ω ος κ κ ο 
- Οιιοᾶ επίπι αερτοῖις οε[εί α Πρίάι αξνῖς 

νε[ρΙταῖοπε Ῥτορίετ Γεχνογεπι 1Πίεγίοχγες ρατίες ἴπ[ε[ίαπίεπι 
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Θανατώδης ἡᾗ νόσος εἶναι νοµίδεται, καὶ τοῦτο μάλιστα εἴη, 

εἰ μὴ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ παροξυσμοῦ τοῦτο συµβαώεν. 

ιδ’. 
.», ” 3, 

Και ἴξιν καὶ πλευρών ἕντασις ὀδυνωώδης καὶ ἐντάσιες ὑπο- 

χονδρίων καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες, ἐκ ῥινῶν ῥήδιες. 

[106] ἨΤοῦτο ὅμοιόν ἐστι τῷ ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπι- 
δημιῶν εἰρημένῳ, κατ ἴδιν καὶ πλευρέων ὀδύνη καὶ συντά- 
σιες ὑποχονδρίων καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες καὶ ἐκ ῥινών ῥήξιες 
καὶ ὧτα κατ ἴξιν, τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ ἐς ὀφθαλ- 

μούς. πλὴν ὅτι ἐκεῖ πρόσκειται τὸ τῶν ὤὥτων καὶ τῶν 

ὀφθαλμῶν, διότι καὶ ταῦτα μόρια ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλα 
ὑποπίπτει τῶν κατ {ξιν. καὶ γὰρ ἐξ ἑαυτῶν εἰς ἕτερα γίνε- 

ται ἀπόθεσις κατ εὐθυωρίαν καὶ ἕτερα μόρια πάσχοντα 
εἰᾳ τὰ ὧτα ἢ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀποσκήπτει. ὥσπερ καὶ ἄρτι 

εἰ ρεῖαί Ρτοίεσί Ρχορίος εχίετΙοταπ ρατήπα {πίσας, ]εία- 

16 πιοτριις ε[Πε οεη[είατ, 1άᾳμε πιακΊπιε {πετ]ξ, πἰ[ 1π]ο 

Ῥατοκγοπ 14 αοοϊᾳαἲ, 

ολ β 

Ἑ. ἀἰγεείο εἰῖαπι Ἰαίετιιπι οοπίεπεῖο ἀοϊογο[α ει Ἀγγροε]μοι- 

ἀγίογμπα οοπξεπείοπες, ἔτι [ἰεπὶς επἰμύεγαξίοπες ἔμπη [απ-- 

ξμϊπῖς ε παγίδες ετρίίοπες Πιεγι ἀεζεπε, 

το Πιο τεσίαπς ΠΠ] εΠ (οχι απά ἴπ Γοχίο ερὶἀοπιῖο- 

ταπι Ῥτοπαποϊαίατ, Ε ἀἰγέείο εἰίατι εἰ Ἰαετιπι ἀοίογ εξ 

ΝγροεἰοπάγίιογµΠα οοπίεπ/ιοπες εἰ [επῖς ΕµΊΠΟΥΕΣ εἰ ο πιατὶ- 

δις εγιρεῖοπες εἰ Ἰιογμπα αµαπα ρἰμτίπια αἆ αµγες εἰ οεμίος 

/εειπάιπα τεοιμάἰπεπι οδοτιμπίωμγ. Ἐταείετιαια απο εο 

1οοί αἀάτῖ 4παε απτίρας εἲ ουυ]15 οροτιππίατ, ος εἳ Ίιαο 

Ῥατίεςο, Τί εἰ οθείεταε [αβπίαπί Γεοαπάαπι τοβίπάΙπεπῃ, 

Εἰεπίπι εκ 1ρῇ5 αἆ αἶα Πί ἀεροΠίϊο Γεοαπάιπι τεοξιζ]-. 

πεπι εἰ α]ῖαρ Ῥατίες αΠεοίαε 1π απτες απί οοπ]ο5δ ἀεβπιπί, 

Οιιεπιαάπιοάαπι εί παρει ρατίπτιεηίεπι πεο [ας αρμπάε 
4 Ῥᾶο 
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τεκοῦσαν καὶ μὴ ἁρκούντως καθαιρομένην πυρετὸς ἔλαβεν 

ὀξὺς καὶ ἐκ τῆς ὕλης ἀριστερᾶς χειρὸς ἐξωγκωμένης εἰς τὸν 

ἀριστερὸν ὀφθαλμὸν ἀπύθεσις ἐγένετο, Ἡ πρὸς τῶν ἰατρῶν 
ἀμελουμένη πᾶσαν τὴν κόρην ἐδαπάνησε καὶ τὴν τοῦ 

ὀφθαλμοῦ χρῆσιν ἄπ᾿ αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς ἀφηρέδη. ἔπει- 
τα δὲ καὶ τὼ κώλα πάντα καὶ τὸ γούνατα καὶ οἳ πόδες 

αὐτοὶ ἐξωγκώθησαν καὶ διὰ τὴν τοῦ πυρετοῦ ὀξύεητα κατὰ 

τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ πρὸς τὸν ταρσὸν καὶ τὰ σκέλη ἐξάν- 

Θησάν τινα καὶ µόγις διὰ τῶν οὕρων καὶ διαχωρηµμάτων 

πολλῶν, τοῦ θέρους εἰσβαλόντος ἐσώθη. τουτὶ δὲ τὸ πα- 

ράγγε]μα, τὸ κατ ἴξιν, ἐστὶν ἐν τῇ ἰατρικῇ θρυλούμενον 

ω ο ” κ καὺ καὶ εἰκότως 7ὲ 
διὰ ταῦτα ἐν τῷ προθῥητικῷ ψέγονται τὼ ἀνάπαλιν αἵμορ- 

ῥαγέοντα, οἷον ἐπὶ σπληνὶ µεγάλῳ ἕν δεξιοῦ ῥέειν καὶ τὰ 

καθ’ ὑποχόνδριον ὡσαύτως ω αἱ ο) 

ὰ ωἱ εν) καὶ ἐν Κωακαῖς, τὸ ἀνάπαλιν αἳ- 
ος , { ὃς -ς 

μορῤαγεξειν πονηρὸν. 

Ρυγσαίαπι Ἰπνα[ι Γερτῖ αοπία εἰ εκ ἴοία Ππῖῆβτα παπι 

{απχο[αοῖα ἵα Ππαβταπα οσοπ]απα ἀεροβίίο εγαί, 4παε α Πιθ-- 

ἀῑοῖς πεσἰεοία ἰοίαπα ραρί]]απα οοη[αιηρΠί εἰ οσοι] τ[απι 

οκ πια] Γατ[απα αἆ θιιπα ἰγαπε]αίίοπο ῬετάΙά], Ῥο[ίεα νγετο 

ο πιοιηβτα οΠΙπ]Ια εἰ σεπια εἰ ρεάε 1ρΠ {αππποεγαπί εἳ ο 

Γοργῖ5 αοπίϊεπι οοῦρας ορβάεπῖ Ῥταε[οτίαπι αἆ ἵατ[ος εἳ 

ετυτα απαεάαπι ῥαρι]αο ε[]ογαεταπί εἰ γἱκ Ῥεγ γῖῃαδ εί 

πηα]ίας ἀε]εοίίοιε5, αεοεἀοεπίε αε[αία, Ἱμοο]ιπῖς ναί, 

Αἱ Ἰοο Ρταεοερία αποά [εοππάσπι τεοαάίπαπα ε[ί 1Η 

παθάΙοίπα οε]ερταίαγ εἴ πιοτίο [απο κ νν 

Χ . ς Βτορίογεα Ἱπ Ῥτοσποβίσο Ίπι-- 

Ρτοβαπίας οοπ[τατία [απςυϊπῖς Ῥτοβανία, «απαίε Ἰπ Ἰϊθπο 

ΙΠᾷΡΗΠΟ εκ ἀοχίτο Ἰαίετο εγιπιρ]ί οἱ αποᾷ εκ Ἠγροεμοι- 

ἅτίο Ππτίεν η . νι 9 Είίαπι . 

1π Οοᾶςϊδ, ΠΟΠ ο (ἰγεοίο Παεπιογγ]αρϊα πια]ατη, ο. 
Ν ”. Χς 

στ 'πππ πο ὍἵὍ-ι-- 
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ιξ. 

Τὰ καταλιμπανύμένα μετὼ κρίσιν ὑποστρωφώδεα. 

ε » Ἆ εν ϱ 3 ] 6 ἡ ” ’ . ’ 

ΕΙ αυτὴ ῥησις ἐστι καὶ ἐπὶ τῷ τέλει του πρωτου 
’ εοι - 3 [ή ε 

τμήματος ὠδὶ, οἷσιν ἐγκαταλείπεται, βεβαιόσαταυ υποστρο- 
” .. 3 .ω ο] 

σφαὶ καὶ τάχισται καὶ ἓν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀφορισμῶν, Ἡν 
ς /΄ .) Ἆ « [ 

υπερβησύμεδα, δια τὸ προέξηγησασῦαυ. 

εδ 

7Τὺ γοῦν πρὠτον σπληνῶν ἐπάρσιες. ἣν μὴ ἐς ἄρθρα τέελευ- 

τήση  αἱμοθῥαγία γίνεται. 

[167] Ἡ αἱμοθῥαγία πολλάκις καὶ τοὺς σπληνὸς ὄγκους 
καὶ τὰς τῶν ὑποχονδρίων τάσεις λύει, ἣν μὴ ἀπόσκημμα εἰς 
ἄλλα μόρια γένηται. ὀνομάζουσι δὲ ἀποσκήµµατα, ὅταν χυ- 
µοέ τινες ἐνοχλοῦντες πρότερον ἑτέρῳ µορίῳ καταλιπόντες 
ἐκεῖνο εἰς ἕτερον μὲταστώσιν, παρ {πποχκράτει δὲ περὶ 

ΧΥ. 
Όμαε ρο[ὲ οτί τεἰίπομμπεμήν τεείάίυας πυειή. 

Έαάεπι 4ποφαπε Ἠαρείατ Γεπίσπίϊία ἵπ ῥΡτίπιαε [εο[Ιομ]5 

Ώπα Πα Ῥιοπαποϊαία: (Ομῖδις τεἰπφιιπέμγ, Τέειάίναε ΟεΓ-- 

εἰ[ππιαε ασ οἰί[αππιαε. ἴπ [εομπάο εἰϊαπι αΡΙΟΓΙΠΙΟΥΗΠΙ, 

ᾳπαπι ΡγαεἰετπΙπχαδ, ααοά Ίαπι εχρ]ἰσοαία {αοχ1ΐ, 

ΧγΙ. 

Ῥγίπιμπη ἴίαφμε [επὶς ἐµηπογεςΣ πῖ[ ἵπ ατεεμίος ἀε[ιετίπε, 

/Γαπρμιπῖς ε πατίδις ᾗι ετιρίίο. 

Παεπιοτγμασῖα [4εΡΕΜΏΠΙΕΓΟ {πια Πεπῖς {ΠΙΠΟΣΕΘ, ΕΠΙ 

Ἡγροε]μοπάτίοταπι οοπ{επίΊοπες [ο]ν, πΙᾷ ἵπ αἰἷας Ρατ- 

{65 Παί Ἠπαπιογάπι ἀεουρίις. ἨΗαπιογαπ αὐίεπι ἀοοιΡί- 

ἴας ποιηϊηθίατ, απαπι Ἠππιογθ (πάει αεί ρατΗ Ργίι5 

πιο]ε[Ι εἰ Ί]]α τε]οία Ίπ αἰίέεγταπι παστανενιηί,.  Δραά 

Ἡϊρροοταίεπι νετο ἆε Παπιογιπι α Ἠεπο αἆ Ἱεραχς εἰ οοἵ- 
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Εὰ. μασ. ΤΧ. [1071 
τῆς τῶν χυμῶν ἔκ τοῦ σπληνὸς εἰς τὸ ἧπαρ καὶ πάλιν ἐκ 

τοῦ ἥπατος εἰς τὸν σπλῆνα διαδέξεως γέγραπται τάδε" αἳ 

διαδέξιες τῶν ὑποχογνδρίων ἐξ οἵων εἰς οἷα αλλοιοῦσι καὶ 

τῶν σπλάγχνων τῶν φλεγμονῶν οἷα δύναται, εἴτ ἐξ ἥπατος 

σπληνὲ καὶ ταναντία καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐν δὲ τοιαύτη δια-- 

δοχῆ ἴσμεν. ἐπικινδύνους εἶναι τὰς εἰς ἧπαρ ἐκ σπληνὸς, 

ἀκινδύνους δὲ ἐφ ἥπατος εἰς σπλῆνα. 

(ζυ 

΄ΕΙ ὑποχονδρίου δεξιοῦ ἔντασις, ἢν μη διεξοδεύση οὖρα. 

αὕτη γὰρ ἡᾗ Ματάληψις ἀμφοῖν καὶ ὑποστροφαί. 

4ὕτη ἡᾗ ῥῆσις τελεώτερον γέγραπταυ ἕν τῷ ἕἔκτῳ τῶν 
ἐπιδημιῶν ὡδί' τὸ γοῦν πρῶτον σπληνών ἐπάρσιες, ἢν μὲ 
εἰς ἄρθρα τελευτήση ἢ αἱμορθῥαγία γένήηταυ ὴ δεξιοῦ ὑπο- 

Χονδρίου ἔντασις, ἣν μὴ διεξοδεύη οὔὖρα. αὕτη γὰρ ἡᾗ ἐγκα- 

τόληψις ἀμφοτέρων, αἱ ὑποστροφαὶ τουτέων εἰκύτως. τὸ 

τα αἨ Ἱεραίο αἆ Πεπεπα ἰγαπθ]ία Ίαεο [οπιρία [ααῖ: Ἠγρο- 

οἹοιάγίοταπα πηπίαῖοπεςθ εκ απα]διας 1π απαίῖα πποίαπι-- 

αχ οἱ αααε Ρρο[απί νΙ[οεταπι Ππῃαπιπιαβίοπεδ 4παθ αἲ Ἰ6- 

Ραΐο αἆ Ἠεπεπι [νε οοπῖατίο πιοάο εἰ ᾳπαεοππ(ιθ [απ 

Ἠα]ηβπιοάί, ἵπ Ίαο απίοπι απἰαταβοπο [οἶπιι Ρογίοπ]ο[ας 

ε[ε αιιαο αἆ Ἠεπο α Ἱερατ, Ἠοπ Ῥετίοπ]ο[ας απίεπι ᾳααθ 

4 Περαίε αἆ Πεπεια πηῖρταπε α[Πεοίίοπες. 

ΧΥΠ, κ 

με ἀεχιτὶ Ιιγροελιοπάγϊ εοπἰεπίο, πὶΠ μγίπαε γεττιγε- 

ΤΙ. Ἠαεο επῖται ε[ῖ μίγογµίπφµε ἱπεεγεερείο εἰ τεοἰᾶϊ- 

ραε [ταπιε. 

ἨΠαεο [οπίεπιῖα 1π [εχίο ερἰἀειπῖοτιπι ρεγΓεσβῖας Ἠοο 

πιοάο {[οπρία εβ: Ππεργίπαίς ἴέαφιο Ἰεπμπι ἔμππογες ηῖ[ 

πι αγιϊομίος ἀε[ιεγίπε, αμὲ Παεπιογγλαρβία αεοεᾶἰι αμε ἄειν-- 

εἰ Πγροεμοπιάτϊϊ εοπιεηῖϊο, πι ατίπαε ρεγιγαπ[τεγίπε. Ἠπεο 

επῖπα π{χίαδᾳαο Ἰπίεγοερίῖο ἨΟΓΙΠΙ ΠἹεΓΙίο τοοϊῖνας, Οό- 
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γὼρ οὖρον τὸ πολὺ τὴν τῶν σπλάγχνων περιουσίαν κατα- 
λαμβάνει, ἂν δὲ μὴ δαψιλῶς ῥέη, αἴτιον τῆς ἀποστροφῆς 

γίνεται. ἔστι μὲν γὰρ ἡ κύστις ὥσπερ κοινή τις τοῦ σώµα- 
τος ἀντλία, τὸ σπλάγγνα αὐτὸ ἐκπλύνουσα, καὶ ὃ μὲν σπλἠν 
κάν διὰ τῆς κοιλίας ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καθαίρεται, αλλ 

ὅμως διὰ τῶν οὕρων διυλίδεται. «ὡς ἔστιν ὁραν τὰ µελαι- 
γίξοντα τῶν οὕρων, δι ὧν τὰ τοῦ σπληνὸς λύεται νοσήµα- 
τα, διὸ κατάληψιν ἀντὶ τοῦ ἀπόληψιν τῶν χυμῶν διὰ τῶν 

ἀγγείων πενουµένων νῦν λέγει, καθάπερ πολλόκις τῶν οὔ- 
ρων 2 κατάληψιν ἀπόληψιν εἴωθε γράφειν. ὅταν, Ὅ Ὁ ὃ ἃ 

/ 

η. 
9 [ ν ο, οἱ. « ΄ Δ ’ 

Αποστασίας οὖν ποιεξσθαι αυτον 12γευμένον μὴ γινοµεένας. 
Ν ᾽ ! 5 , λ δν ο Π 

τὼς δὲ παρακλίνειν 11δη γινομένας. τας δὲ αποδεχεσθαυ, 
ο 3”, το ” . - θὰ 1 Δ / 

]ν έωσιν οἷαιυ δει καὶ ᾖ δει. ὁὀκόσαι δὲ μὴ σᾳοδρα, συν-- 

δρᾷν, τὰς δὲ ἀποερέπειν, ἢν πάντη ἀσύμφοροι ἕωσε. 
; 4 , , 3 ῃ 4 3 2 

μαλιστα δὲ ταυτας µελλουσας. εἰ δὲ. 1: ἅἄρτι ἄρχο- 

μένας., 

Ρϊοίαε Ίαππ(Πθ Ἠτῖπας υ]οεταπι αππρηπάίπεπι ἀεἰιπεπε 

ΝΙΠ επ]πι οορῖο[ο Ππαπε, τεοϊάϊναγαπι σαι[αε Γαπῖ, ΕΠ 

εμ]πι νεῄσα οει οΟΠΙΠΙΠΠΙ5 (παείαπι οογρογί5 Γοπίῖπα, απῑε 

1ρία εἰ ν][οετα, Ἰεπ εἰϊαπι εἰῃ ρε αἶναπι ΡΙεγαπιαιο 

Ρυγραίατ, αἰίαππεη πια]. εἰῖαπι ρετ αγῖπας εχραχραίας, αἱ 

ἹπίπενΙ ΠἨοεί 1π ατῖπϊς πΙσταπΗριαδ, Ῥρετ 4πας Πεπῖς πιοτρῖ 

[οἰναπίατ. ΕΒτορίετεα ἀείεπίῖοπεπι ρτας οε[ἴαΠοπα ἨΙΠΠο-- 

ΣΗΙΩ Ῥες ναί[α εναοιαίογαπι παπο ἀῑοί, ααεπιαάπιοάἁπι 

Ῥεγ[αερο πτίπαταπαι γε] ἀείεπίϊοπεπι νε] οε[αιίοποπα [ο]- 

Ῥετε οοπ{αεντ. Όσπι ο -- . . 

ΧΥΠΙ. 

Ἠαεε Ἰέαφμε ρεγρεπάεπίεπι αὐ[οε[]ις ε/Γιεετε εοπυεπῖεε, [ 

πο [ιαπὲ; φμοςάατη εείαπι ομῖ, ϱµα εἰ φµα[ίεγ οΡΟΤΥΕεΙ 

]απι Ρτοάιετίπε επείρετε. «ΘΟμῖ φεγο ποπ αδιπᾶε μτοᾶ- 

εµπὲ, εοαά]μναπάί [ωπ. ΘΟμὶ ρτοτ[ις είαπα [μέ Τη-- 

οοπηπποάἰ, αυετιεπάὶ, {[ ππακίπιε α[Γωμτί [περ [πι πηῖ- 

πας, [ ]απι υεπίαλε, 



Δθά ΙΠΠΟΙΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ(ΠΙΜΙΟΝ 

Εά. Οπατι. ΤΧ. [108.Ί 
[1068] ἈΕἨἰπων περὶ τῶν ἓν τοῖς νοσήµασυ καταλιπο-- 

µένων ὑπὸ τῶν ἀποστάσεων, νῦν πῶς αὐτὼς ποιεῖν χρὴ 

διδάσκει καὶ πολλοὺς διορισμοὺς παραδίδωσι, ἵνα μὴ 
. ο . 

9’. 

«4ἱ τεταρταῖαυ αἱμοθῥαγίαι δύσκριτου, 

Τοῦτο σύμφωνόν ἐστι τῷ Λλεγομένῳ πρὸς αὐτοῦ, τὰ 

κρίνοντα οὐκ αὐτίκα ἐπιφανέσθω. ἐν γὰρ ταῖς ἀρχαῖς τῶν 
νοσημάτων τὰ πάντα ὠμὼ ὄντα ἐλπίδα μέν τινα, οὐδεμίαν 
δὲ λύσιν σηµαίνειν δύναται. διὸ αἳ τεταρταῖαι αἱμοόῥαγίαυ 

ὕποπτοι, ἐπειδὴ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ἐπίδηλός ἐστι καὶ 

µόγις κρίσιµος. τὰ δὲ ὀξέα, ὡς ἐν ταῖς Κωακαῖς γράφεται, 

κρίνεται αἵματος ἓκ ῥινών ῥυέντος ἐν κρισίµῳ καὶ ἡ αὐτὴ 
ἔννοια ἐν αὐτοῖς ῥήμασίν ἐστιν ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν 

Ψεγραμμένη. παλιν δὲ καὶ ἐν ταῖς Κωακαῖς ταυτὸ τοῦτο 

Ουτα[ϊοπο {αοία ἆα Ἱῖς απαε 1π πιοτρῖς τεµπααππίατ 

48 αΡ[οε[ῖρης, πιπο αποπιοίο 1ρ[ο εΠΊοετθ οροτίεαί ἆο- 

οεί, ππυ]ίαεᾳπο ἀ1βαποίίοπες α[ετε, τί ποπ β 
ιο κα 8 

ΧΙ, 

θΟιαε σματῖο αῑε /Γαπρμϊπὶς ε πατίρις εγιρίῖοπες εοπεῖπ- 

δὲ, αἰ[[ιοῖῖεπι [μάίοσείοπεπα Πα οἶιπὲ. 

- 

Ἠοο εἰαίππι ρτοπαποϊαίαο αἳ 1Ρρ[ο Γεπίεπίῖαε ΟΟΠ[Ο- 
πππι εΠ. «ιμαϊσαϊοτία ποπ [ἑαείπι αρρατεαπῖ. Όμαπα ΘΠἷπα 

1 πιοτβοχΏπα Ργϊποῖρῃς ογωάα Γαπί οπιπία, [ρεπι απἶάεπι 

α(παπα, [ο]πίίοπεπα Ύετο πα]]απι (σπίβοατα Ῥο[απί, [- 

6ἶχοο Παειπογγ]μασίαο πατίο ἆῑε οΡρογίεπίες Γα[ρεοίας, 

Οπαπάοσφαϊάεαι αιαγίας ἀῑε νίακ πιπαπ]{εβας οα[ι νίκαιε 

]αά]οαίοτίας, ΔΙ ασα πιοτρῖ, τι Ἱπ Οοαοῖς Γοπρίασ: 

Ῥτο[ιιεπίε ο πατίδις [απρμίπε, ἅιε ἀεεγειογίο ]μάϊςαπεωγ. 

Ἐαάεπι «ποπ [επ[ρπίία 1ῑδάεπα νοειρὶς Γεκίο ερἰἀεπιῖογαπα 

[οπιρία α{ί. Εῖ νεγο αἰαπιπυπα Ίου Ἰάεπι 1π Οοαοῖ Ἰΐδος 
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Εὰ. Οµατί. ΤΧ. [108.] 
εἶπε διὰ τούτων ἐν καύσῳ ῥύσις κ μυκτήρων τὲταρταίῳ 
κακὸν, ἣν μή τ ἄλλο συµπέση, πεμπταίῳ ὃ ἧσσον κινδυνώ- 
δε. καὶ πάλιν, τεταρταίοισιν αἳ τοιαῦται αἱμοθῥαγίαυ 
κωματώδεες. ἀνάπαλιν δὲ ἐν ταῖς ἄλλαις ἡμέραις γινομέ- 

νας ῥύσεις ἐπαινεῖ, ὡς ὅταν φησὶ, ἑβδομαίοισιν ἢὴ ἕναταί- 
οισιν 3) τεσσαρεσκαιδεκαταίοισιν. ῥύσιὲς ἐκ ῥινέων λύουσυ 
ὡς ἐπιτοπολὺ τοὺς πυρετούς. 

κ 
Οἱ διαλείποντες μίαν τῇ ἑτέρη ἐπιῤῥίγευσιν ἅμα κρίσεις ἐς 

ἑβδύμην, 

Περὶ τών τριταίων πυρετῶν ἀκουστέον, οὓς ἐν ἑπτὰ 

περιόδοις λύεσθαι «φησὶν αὐτὸς ἐν τῇ τετάρτη τῶν ἄφο- 
ρισμῶν, κῶν ἄλλως πως ἐν ταῖς Κωακαῖς λέγειν φαΐνηταν. 

τριταῖος ἀκριῤῆς, «φησϊν, ἐν πέντε ἢ ἔν ἑπτὰ περιόδοισο 1] 

τὸ µακρότατον ἐν ἐννέα κρίνεται. ἀκριβὴς μὲν ἔσταυ τρι- 

νετρῖς Ῥτοίυῖ: ἴπ [εῦγε αγάεπίε []μαμς ο πατίδις Φμαγιο 

αἰε πιαίωπα, πι[ι οιιά αἰιμά εοπεἰβετίε; «µίΠπίο υετο σιε 

πηῖπης ρετίομίο[μτι.  Ίεγαπα: Ει]ισπποάί Ιιαεπιογγλασίαε 

οµατίο αἄἰε οδογίεπίέες οοπια Τπυελιπί. Οοπίτα νεο αἰῑῖθ 

6ιερις οροτίος Παχας Ἰαιάαί, αἱ Ύααπι ἀῑοΙῖ, [ερίῖπιο γεΙ 

ἨΟΠΟ νε] απατίοἀεοῖπιο ἀῑε οροτᾶ Πμχκας ο πατῖρας Περτες 

Ῥ]ετυπιαιιο [οἶναπί, 

ος οΒ 

Όμαε [εῦτες ιωιο ἀῑε Ιπίεγπαϊείιέ, αἰέεγο φεγο [μρεγτίβεμ, 

μπα ομπα ]μαάίεαξίοπε αἆ /Γερείπτιιτα οἰγομίέμπα ρεγάιμγαπῖ. 

Ώοε ἰεγι]απῖς {εῦτιριις Ίαεο [επίεπίϊα ρετοϊρῖεπᾶα εἴι, 

απας [ερίεπι ρετῖοᾷῖς [οἰνΙ 1ρίο ρτοί{ετὲ αιατίο αΡρΠογῖςπιο- 

χηπα, ϱΠΙαΠΙΠ 81ο χηοάο ἀπ Οοαοῖς Γεπίῖτε υιάεαίατ,. ΈΤει- 

Ώαπα εχοα][ία, Ππαπαξ, απίπαπο νε] [ερίεπι ρετίοᾷῖς νε 

πονθιαι Ιοηβί[πιο {ετΙΙΠο Ἰιά]σαίατ. ἘἙκαυϊπία απ]άσπι 

επί [ετίίαπα, απαε [παπι παϊμταπα Ππορθταπι οοπ/{εγναί, 
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ταῖος ὁ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν εἰλικρινῆ διασώζων, ὃς ἔχει ἕαν- 

θὴν χολὴν πλεονάζουσάν τὲ καὶ κινουµένην, τὴν [169] 

ὥραν θΘερινὴν καὶ τὸ χωρίον θερμόν τε καὶ Σξηρὸν καὶ τὴν 

ἡλικίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κρᾶσιν ὁμοίαν. τὸν τοιοῦ- 
τον οὖν φησὶν ἐν ἑπτὰ περιόδοις κρίνεσθαι τὸ µακρότα- 
τον. ἐπὶ δὲ τῶν τριταίων καὶ τεταρταίων πυρετών 1 κρί- 

σις Ἰίνεταυ κατὰ τὸν τῶν περιόδων αριθμὸν, οὐ τὸν τῶν 
ἡμερών. 

κα. 
Σκόπῳ ἐκ κορυξωδέων χολωδέων καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς φλαύ- 

θως διαιτηθέντι ἡ κοιλίη ἀπελήφθη καὶ πυρετὸς συνεχἠς 

ἐγένετο καὶ γλὠσσα ἐνανθὴς καὶ ἄγρυπνος, τοι ἔντασις 

ἰσχυρῶς, ὁμαλῶς κατὰ σμικρὸν ἐς τὸ κάτω ἐν τοῖσι 

δεξιοῖσι, πνεῦμα ὑπόπυκνον. ὑποχόνδρια ἤλγει καὶ ἀναπνέ- 

ων καὶ στρεφύμενος. ἄνευ δὲ βηχὸς ἀνεχρέμπτετο ὑπὸ 
παγέος. πέπλος δοθεῖσα ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου μὲν ἀπῶ- 
σαν, ἐπεραιώῦη δὲ οὐδὲν, τῇ ὃ' ὑσιεραίῃ βάλανου δύο 

4παεφπε Πανα Ρ]]ο τεάαπάαπἰθ αἱ οοπιπιοία [σαίεί εἳ αε[ιῖνα 

ἱοπιρε[ίαίε εἰ τοβίοπο οα]]άα εἰ [οσα εἰ Ποπιπϊς αείαίε εἲ 

ἰοπιρεγαπιεπίο [ΙΠΗΙ αοσοθπαἰίατγ. Ἡαπο Ἱριίαν Γεργεπι αἆ 

Γαπιπάπα. Γερίεπι Ρρετῖοάϊ ]πάϊισανί ῬΡγοπαηοϊαί, Ῥουτο 1π 

Τεγαπ]ς οἱ απατίαπϊς Γερτίρας Γεοππάιπι Ρετιοάοταπα, ΠΟΠ 

ἀῑσίιπι ΠΙΠιεταπα ογ15δ οΡογΙατ. 

ΧχΧΙ. 

Φεογο εν ππισο[ῖς, δ[ίο[ς εἰ [αιοίιπι ἴπ[απππιαξίοπε, κἳ- 

εἰο[ο υἶοί [μ, αἶυμε [αρργε[]α ει [εῦγὶς οοπείπια οδογία 

εβ. Ππδια εται [ογιάας Πίε μεγυἰρι], να[ϊάα ἰππὶ φει-- 

εγὶς εοπίεπ[ο αεφμαθϊ[ίεγ εἰ ραμίαιῖπι αἆ ἵπ[εγίογετα 

Ῥατίεπι υεγβεις; ᾖ[ρίγίεις αἰίφιατῖμίιτα ἀεπ[ις, Πγρο- 

ε]ιοπάγία ἴπ τε[ρἰγαείοπε εἰ | μὶ οοπἰεπίϊΟοπε ἀοίεῦαι; 

αξτοιε ει εγο Γμδογα[]α εκογεαδαὶ. δΒερ]μς επλϊδίια 

αὖὐ ΙΠγροεμοπάγίο φμϊάεπι ἀεριίτε, πιεί αιίεπα ἐγατισποί[τε. 

Ῥο[τιάιε βἰαπᾶες ἅἆμαε ἱπιπαί[]αςο ποπ ]μυαγμπί, Ὀτίπα 
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προστεθεῖσαι οὐκ ἐφάνήσαν. οὖρον δὲ παχὺ καὶ ολε- 
ϱὸν, λείη καὶ ὁμαλὴ καὶ ἔσταυ κοιλίη ἓν Θολερότητε, ἡ τὰ 

γαστὴρ µαλακωτέρη ἦν καὶ σπλὴν ἐπηρμένοο κατάῤῥοπος 

ἐγένετο. ποτῷ ἐχρῆτο ὀξυγλυκεῖ. δεκάτη αἷμα ἐξ ἀριστὲ- 

ροῦ ὑδαρὲς ὀλίγον ἤλθεν, οὐ πάνυ ὃέ τι ἄρῥωστος αὐτὸ 

τοῦτο. καὶ οὖρον ὑπόστασιν ἔχον. ἐν δὲ τῇ ὑποστάσευ 

ὑπόλευκόν τυ προσἑχόμενον πρὸς τῷ ἀγγείῳ λεπτὸν, οὔτε 

οἷον γονοειδὲς οὔτε ἀνόμοιον, ἐθῥύη τοῦτο βραχύ. τῇ δ᾽ 
ὑστεραίῃ κριθεὶς απίρετος καὶ ὑπῆλθεν ὑπόγλισχρον τῇ 
ἑνδεκάτῃ. τὸ δέ τι περὶ ῥοῦν χολῶδες, οὐρόυ δὲ κάθαρ-- 

σις πολλὴ καὶ πλήθει καὶ ὑποστάσει. καὶ πρὶν μὲν οἶνο- 

ποτέειν ρξατο, μικροῦ λάπη ὁμοίη. διῆλθε δὲ τῇ ἑνδε- 

πάτή, ὡς ὀλίγον ἐόντων. ήγλισχρὼ δὲ καὶ κοπρώδεα 9ο- 

λερά. τὸ τοιοῦτον εἰ κρισίµως, ὅτι καὶ τὸ «ἀντιγένεος ἓν 
Τ1ερίνθῷ. 

” ’ ς ” ” 

Ἡ τῶν παθηµάτων συνδρομὴ δείκνυταυ σαφώς πῶς 
εἈ .ὶ ς 2 Ὁς πο λῤ ΄ / ὰ ς Δ 

είχεν ὁ ἄθῥωστοδι οὗ ὄνομα «κοπο. µεγάλην δὲ ῥοπὴν 

εταε οἴα[]α αο τωγδίᾶα, [εάιπιεπίιτα ἶαευε εἰ αεφμαῖς, 

αἶνμς πι ἐμτθι[επία Τεῖε, υεπίετφια πποἰίς εκ/[αδαι 

εἰ [ίεπ εἰαῖις ας ἄεογ[μτα Πιργαδαιειιγ. ᾖὈοὲιμ αειζο παμί[ο 

μεδαίϊμγ. Ι)εείπο [απρμὶς ευ πατε [ηπῖ[έγα αφµο[ως εε 

γαιμομς ρτοάιϊξ. {οο αµίεπι 1μ[ι αερτοίο πο αἀὀπιοσιιπι 

ορἰιμἰαδαιμτ. Ὀτίπα [εάιπιεπίμτη Πιαῦεδαι, ομὶ [εώιπιεπίο 

ομϊάἆαπι ἰπεγαῖ Τεπιε ναί αάβαετεπς, φμοᾷ πεφιε εγαε 

βεπίεμταε πει[ο πεφιε αι[[επιῖ[ε ποο ὄτερι ε[βµκεγαι. 

Ῥο[γίάϊἰε ἰίδετ α ᾖεῦτε ]μάίκαίμς εβ. παεείπο ρτο- 

ἀἰεγμπὲ αἰυὶ Παεεες Ῥαιμεαὲ φμίάεπιν υἱ[οο[αε ἔαπτεπ εἰ 
οοπεµτγδαῖαε. -ἄπ τὰ ἰαίε Ἰιάισαιοτίο πποᾶο οοπείϱ 1, 

οιαίε Γμῖε «πείρεπὶς ἵπ Ῥεγίπι]ο 9 

Μοτβροτπι οοπουτ[ας ἁἀῑ]ιοῖάο ἀεπιοπ[βταπί αποπιοᾷο 

{9 Ἠαρετεί αερτοίιδ, οι] ΏΟΙΗΘΗ Όσοοραφ εταί. Μασπιπι 

αμίοπι πποπιεπίαπι Ἠαρεί Πεπίθ ἴππποςν Ἠγρουμοπάχίοσιηα 
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Ἐά. Οµατι. ΙΧ. [169. 170.] 

ἔχει ὁ τοῦ σπληνὸς ὄγκος, τῶν ὑποχονδρίων ἔντασις καὶ ιῶν 

κατὰ τὸ ὑπογάστριον μερῶν διώτασις. ταῦτα γὰρ τῶν κυ- 
ρίων σπλάγχνων διαθέσεις τὲ καὶ μεγάλην ἐν ταῖς εὐρυχω- 

θίαις τῶν φυσών εὐπορίαν σημαίνουσι. αἵπερ ἐν αὐτοῖς 

ἐστηριγμέναυ αἴτιον εἰσὶ, ὅτι ἡ κοιλία ἔστη καὶ οὐδὲ πρὸς 
ἀνάγκην ὑπεχώρει. προσέει δὲ καὶ ὁ σπλὴν ἐπηρμένος καὶ 
πατάρῥοπος ππρωτεύευ ἐν τῇδε τῇ Θεωρίῳ. ἔπεια δὲ τὸ 
πνεῦμα ἐπόπυκνον τῶν σπλάγχνων πεπονθότων τεκµή- 

θιον ἦν. αλλ ὅμως οὗτος αδόκητος τῶν κακών συναῦροι- 

σμὸς διὰ τῶν διαχωρημάτων τὲ καὶ ἀθρόας τῶν οὕρων 
χαθάρσεως ἐλύθη. τὸ δὲ πνεῦμα ὑπύπυκνον ἦν, διότι τὰ 

-- 3 .- ; - . 

ὑποχύνδρια τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις συνῆπται καὶ διὰ 
- 3 , υ .ν .υ .. 3 Δ Δ . 

τοῦτο ὀδυνωμένων αὐτῶν τοῦτο συνέβη. αλλὰ περὶ τῶν 

δυσπνοιῶν ἁπασῶν ἐρῥέθη µου κατῷ διέξοδον ἐν τοῖς περὶ 

δυσπιοίας ὑποαμγήμασιν. δέδοται δὲ πέπλιον τῷ κάμνοντι, 
.. 3 ω ” λ.. - ” 

ὕπερ εἰς τὸ καθᾶραι τὸ φλεγματῶδες καὶ χολώδες, μετα 
” Ν ” αρ ως ων , [ 

σφυσῶν κατὰ πληθος καὶ Σηραν- [1701 θέντα καθδαίρευ 
/ . 4 σα νιν ιά 3 κ ’ ...” ΄ 

πρᾷως, περὶ οὗ καὶ ἓν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων νοσημάτων 

οοπ{εμ!{ϊο εἰ Ρραγῖαπι Ἰππῖ νεπἰτϊ ἀΠίεπίιο. Ἠαο παπιπθ 

ῬιαεοΙρποταπα ΥΙ[οσγαπι αΠεοίοηπε ππασπαπα 1π Γραίτο[ε 

Ίοοίς Παἴπαπαι οορῖαπι Πρπβποαηξν ο 1π 1ρῇ5 οοιππιογαἰὰ 

σαπίας [απί οι αἶνιας [Περαί, πε(αο πεοε[μ[αῖ οεζεὐαῖ. 

Ῥναείοτοα γετο Ἠεπ {απιε[αοίαςδ ἀεοτ[απιαπε ῬΡγορεπάσης 

Ῥγίπιας ἰεπεί 1π απριίΗα, Ῥο[ϊια [ρίγα αλαιαπἔα]απι 

ἀεπ[ις οετίαπι εταί νΙ[οεταπα α[Πεοίοταπι [Πσπιπῃ. γετυπι- 

{απιεπ Ἱποχ[ροοίαίας Πο ππα]οτάπα αοετνιις ἵππι ἀε]εο[τοπῖ-- 

Ῥας, ίαπι οοπ{οτία απίπαταπι ραχραίῖοπε [ο]πίας ε[ι, δρίγξιι5 

θυἴεπο αλ παπία]απ1 ἀεπ[ας εταί, οαποά Ιγροομοπάτία ΓΠρῖ- 

ταρί]ίδιις Ππβταπιομεἶς ο[[οηί οοπ[ΐσια, Ρτοϊπάεηιιο ἆο]ειι-- 

ερας 1ρῇς Ἰου ασοο]ά,. Ύεγαπη 4ε ἁ[ιοι]ρας γα[ρ]γαἰ1ομ]-- 

Ῥας 1ω Ημ 4ε ἀγίρποεα α πΠΟΡΙ6 ρετ[οοία ογαβίοπε ᾱἷ-- 

οἵσπα ε[ὶ. Ὠαίας απίεπι ε[ ρερ]α5 Ιαὐοχαπα, ααἱ ἴππ αἆ 

Ρϊπϊίαο {μπι ΡΙ15δ Ραραίίοποπι εἰῖαπι αὖ Παἴαανα οορίαια 

ἀἰ[οαιεπάαπα οοπ{ετί, απὶ οχ[ιοσαία5 Ῥ]απάς ραχραί, ἆε 

ᾳτιο εἰ ἴπ Ιβχο ἆο αοιίοτίπα ππογβοταα ἀῑαεία Ίαεο [ογ]-- 

.-- - 
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Ἐά. Οµατῖι, ΙΧ. [4170. Ἰ 
ὁ παλαιὸς γράφει τάδε, πέπλιον δὲ µέλανος μᾶλλον φᾳύσεων 

κοταθῥηκτικώτερόν ἐστιν. απῶσε μὲν ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου, 
ἐκουφίξετο δὲ οὐδὲν ὃ κάμνων. δεκάτηῃ δὲ αἷμα ἐξ ἀριστε- 

ροῦ ἑἱδαρὲς ὀλίγον ᾖλθεν. οὐ πάνυ δὲ το ὃὁ ἄρῥωστος δε 

αὐτὸ τοῦτο ὠφελήθδη. διὼ τί; ὅτι ἐν δεκάτη μὴ κρισίκῳ 

οὔση καὶ ὅτι ὀλίγον καὶ ὑδαρὲς ᾖλθεν, εἰ καὶ κατ ἴξιν ἦν 
καὶ τοῦ ὀγκουμένου σπληνὸς καὶ ἐντεταμένου ὑποχονδρίου 
ἐδία κρίσις κατὰ τὴν αἱμοθῥαγίαν ὡς τὰ πολλὼ γίγνεσθαυ 

εἴωθεν. τὸ γονοειδὲς ὃ' οὖρον λέγεται, ὅταν οὐ καλούμενος 
ὑπὸ ΠΤραξαγόρου χυμὸς ὑαλώδης ἐκκενοῦταυ. λάπην δὲ κα-- 

λειν εἴωθεν αὐτὸς τὸ λεπτόν τὲ καὶ λευκὸν καὶ γλίσχρον 

αλέγμα, ὕπερ διὰ τοῦ στόματος πτύεται, ἐνίοτξ μὲν ὀξὺ, 

ἐγίοτε δὲ δριμὺ καὶ ἁλυκὸν, ἢ) γλυκὺ καὶ ἄποιον, καὶ ἔστιν 

ὕτε λάπην ὀξείην, ὑτὲ δὲ ἀἁλμυρὴν λέγει. ἐν μὲν γὰρ τῷ 

περὶ νούσων οὕτω γράφει καὶ ἐμέευ σίελα καὶ λάπην, ἐνί- 

οτε δὲ καὶ σιτία. καὶ πᾶλιν, καὶ τὰ σπλάγχνα μύδει καὶ 
ἐμέευ λάπην καὶ οἷον ὅξος, καὶ τοὺς ὀδόντας αἱμωδιᾷ. καὶ 

Ρα: Εερίίμπι αμµίεη νεγαιτο πΙργο Ἱπαρὶς [αεις εἀμεῖι, αὖ 

Λγροελοπάγίο φμίάειπ ργομεἰίεν [εὰ πι]ίο ἰευαέμγ αεβγο- 

τω». Ὦεσῖπιο 4ο ραποαπι [αηραίηῖς ο Πμ]βγα πατε Ρτος11{, 

ΠΟΠ ΤαπιεΠ. Δερτοί5 Ῥτορίετεα αἀπιοάαπι α]αίᾳς ο 

ΘἱατεΣ Ουσία ἀεοῖπμς ἀῑες Ἰπαάϊσαίοτ]ὰδ ποπ ε[ὶ εἰ απῖα 

Ῥαυσις εἴ απο[ας Ῥγούί [αηραῖδ, εἰαπιῃ ϱ ἀϊγοοίο οἳ 

ἰαπιεπίο Ἰεπο εἳ εχἰεπ[ο Ἠγροομοπάτίο Ῥτοργῖα ογΙ[Π Ῥου 

Ἠαεπιοτχ]μασίαπι τα Ῥρἱαείππαπα Πο οοπ[αενεν!,  Ὀτίπα 

Ῥουγο Ρεπ]ίπγας [πι]15 ἀῑοιίατ, οααππα Ἠππιου α Ῥγαχασογα 

νοεαῖΏς σ]ίτεις εναοιαίαν. Ίιαρεπ αιίοπι νοσατο [ο]οί αιι-- 

οἵοτ ἵεπαεπι, αἱθαπι οἱ ν]δοοίαπι ῬρΠυτίαπι, Ύαάθ ρεν 908 

εκ [ριαίατς Ππίετάαπα αὐῑάεπα αοἰάαπα, ΙΠίεγάαπα Υετο αογεπα 

οἱ [α][απι νε] ἀα]οεπι εἰ ἹπῃβρίάαιΙ, Δίαιε Ππἱοτόάσπι Ίαρεπ.. 

αοἰάαπα Ππίετάππα Γααπι νοοιαί. απ 1ρτο αμϊάοπι ἄθ 

πηοχβῖς ία [ορ]: Έε νοπεῖε [αἰίυαπα εἲ ριμίαπας, ἴπίεΓ- 

ἆμπι «φεγο εἰ εἶδοςρ εἴ τανί[απα:. φἰ[οεγα [ἑγερίεμπα εἄιπε εἰ 

Ῥϊεϊίαπα ευοπιιπέν οφμαε ἑαπιφμαπι αεί ἀεπιίδις ᾖμ- 

Ῥοτεπι επείαι εἳ αρμίμας αρρε]]αίος πἹοχΏος εἵ α]ῖας αἰῖα 
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Έα. Οµατί. ΊΧ. [11ο.] 
ἐν τῇ νύοῳ λεγομένη ἐνάφθη καὶ ἐμέει ἄλλοτε ἀλλοῖα καὶ 
χολὴν καὶ σίαλα καὶ λάπην καὶ δριμὺ καὶ ἐν µελαίνη νόσῳ, 

ἐμέειδὲ ὁτὲ μὲν δριμὲ, οἷον ὄξος, ὁτὲ δὲ σίαλον καὶ λάπην, 

ὁτὲ δὲ χολὴν χλωρήν. καὶ ἐν τῷ περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν, ἓν 

τῇ περιπνευμονίᾳ οἷον γαστὴρ τρυλίδευ καὶ ἐμέει λάπην 

ὀξεῖαν. καὶ ἓν τῇ τρίτη φθίσει, ἐνίοτε Ίμεσε χολήν, ποτὲ 

δὲ λάπην. καὶ ἐν τοῖς παχέου καλουμένοις νοσήµασιν, ἑνί- 

οτε δὲ ἐμέε λάπην ὀξεῖαν, ἐνίοτε δὲ ἁλμυρήν. ᾖἢν γὰρ 

παῦτα βεβαιότατα τοῦ φλεγμιατώδους νοσήµατος καὶ ὠμοῦ 
σημεῖα ωὶ αἱ ε) α 

κ κ ὕσον μὲν οὖν αὐτοῦ πρὸς τὸ λευκότε-- 
ϱον ῥέπει χρώμα, τῆς ὠχρᾶς χρόας ἐκλελυμένης, ὠμότητα 

χυμοῦ ἐνδείκνυται". τὸ δὲ ἐπιτεταμένον ὠχρὸν, ὡς ἐγγὺς 

εἶναι τοῦ ξανθοῦ, χολώδη Ὀερμασίαν. ἡ δὲ λιπαρὰ τῶν 
οὔρων ὑπόστασις σύν τὲ τῷ ἀνωμάλῳ χρώματι καὶ χολώδευ 

σηµαίνει τὴν πιμελὴν ὑπὸ τῆς τοῦ πυρετοῦ Θερμασίας συν- 
τήκεσθαι. Ἠἡ δὲ λιπαρὰ καὶ ἐν τῇ χρόα τὲ καὶ συστάσευ 

καθάπερ ἔλαιον τὴν σάρκα καὶ τουτὶ τὸ οὖρον φθορᾶς 

’ 

ενοπαπ{ εἰ Ῥϊϊοια οἵ [ραία οἳ Ρἰαίαπι εἴ 4οτεπι εἰ αἶταπι 

Ῥϊ]επι 1π ππε]απολο]ῖοο Πιοίρο. οπή απίεπι αἶ]αδ ααῑάεπα 

80γο νε] αοθείαπη; αἶίας νετο Γραίαι εἳ ρια]ίαπας α]ῖας 

ἀεπῖηιπο Ῥτ]επι υιτίάεπ. ΊΤπ ορετε 4ποπε ἆθε πιοτρῖς 1π-- 

ἴεγηῖς, ἵπ ῥεγὶρπειηποπία ὉεΠΙεΥ πιμΓπιιγαῖ εἰ αεϊάαπι ῥρῖ- 

εμίίαπι φοππμῖ. ἴπ ἱεγίῖα αποαε Ρ]ί[ Ππεγάαπα γυοπιῖῖ 

Ῥίεπι, Ιπίεγάαπι Ρϊμίίαπα, Τα πιογρῖς φποφιε οτα[ογισι 

ἨΠΠΠΟΥΙΠΠ Ῥγοραρθίπίριαςδ πιοτδῖς αρρε]]α[ῖδ, Ππίετάππι νο- 

πηπῖ αοἰάαπα Ῥπαίίαπα, Ιπίοτάαπι [α]ίαπ.  Ἠπεο απίεπι 

εταπῖ ΡΙΜΠΤοΙ εἰ ογιάΙ Παπιοτῖς Πσηα. Ἓ ος 

ο ἄἉ Οπαεοιπαο ἰσίίαν 1ρβας ρατς αἆ 
οαπά{άίογοπι οο]ογοπι νογα]Ε, τε[ο]αίο Ἰαΐθο οοἱογς, ἨπΠιο- 

τς ογιάτἰαίεπι Ἰπάϊισαί, ὉΌσπῖα Ὑοεχο Ἰαίειπι αἀαιοίαπι αἆ 

πανιά ππακίηιο ασσοθάτῖ, Εἱοίαπα οαἱογεια Ῥγοάί, Αί. 

Ρίπραε απΙπαγαπα Γεάιπιοπίαπι ππα ουσ Ιπαεια εἰ Ῥ- 

Ηο[ο οοἶοτε ῥρϊπραεάίπεπι α ΓερτΙ οαἱογο εο]Ηαπατί βρηῖ»- 

Πσαϊ. ΡΙηριῖς ααίεπι εἱ Ιπ οοἶογτε εἰ Γεάιπιεπίο οἶεο οοΙ-- 
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σημεῖόν ἐστιν, ὅτι τὴν σάρκα συντήκουσα ᾖᾗ θερμασία μεός 

ζων ἐστὶ τῆς τὴν πιμελὴν ἀναλυομένης. πυρωδεστάτη γάρ 

ἐστιν Ἰ θερμασία ἡ τὰς σάρκας συντήκουσα, µμετριωτέρα 
δὲ ἡ τὴν πιµελήν. 

ιά 

4β. 
.) 3 9 αι, 3 / ’ Λ Λ 

Τα περὶ τὰς γλὠσσας αἰθόμενα συστρέµµατα καὶ ταπεινὰ 
31 - -- 3 ’ 

ἰόντα λιθίδια καὶ τὰ τοῖσι ποδαγρικοῖσι, τὰ ασδενέα 
3 3, , 3 ’ / 

παρ ἄρθρα ἐπείνων ἐστὶ καὶ ὁστέων [171] φύσις καὶ 

τοῦ σκληρύνεσθαιυ τοῦτο αἴτιον καὶ τοῦ συντείνεσῦαυ. 

Συστρέμματα καὶ συστροφαὶ τὰ φύματα καὶ σχληρίἰας 

σηµαίνουσιν. ὃ γὰρ τῶν χυμῶν συναθροισμὸς τὰ φύματα 

γεννᾷ. οἱ δὲ ποδαγρικοὶ κατὰ πᾶν τὸ γευρῶδες γένος ασθε-- 

φνεῖς εἰσὶ καὶ τοῖς κατάθῥοις ἔνοχοι, μάλιστα δὲ τοῖς ἐκ 

τοῦ πληρουμένου τοῦ ἐγκεφάλου περιττώµασι. διὰ τοῦτο καὶ 

Ππι][]5 οαΥΠΟΠ1. Ἠπεο πγῖπα οογγαρ{οπ]5 ῃσπαπα ε[, ᾳαοά ᾳαὶ 

οαΥπεπα οο]]ᾳααί {εγνοσ, νελεπιεπ!ῖοι ε[ἰ εο απ Ρίηδαε- 

ἀῑπεπι τε[οϊναί. Μασίπιε [Παᾳπίάεπι 1δπῖίας ε[ί απϊῖ οατηες 

οο]Ιᾳμαῖ, πιοάεχαίίογ απίεπα απῖ ΡΙΠΡΙΕΚΙΠΕΠΙ. 

ΧΧΙ. 

Όμαε ἵπ ἱπριῖς επ μτβιπε [γ/ἐγεππππαία αιὲ β]οδι]ί εἰ Ἰει- 

πηῖ]ες εαἰοιμῖ «οπεγε[ειπὲ εἰ σφιαε ροᾷαρτίοίς αἆ ἴπιδε- 

εἰἰίες εογµῖαῃ ατιιοµίος οτΙΜΠΙΗΥ, ο[εµπα παξιγ ατα οο[ε- 

οιΗΠΙΗΤ. Εεπίηι ο [επι παίμτα ομοἆ Ίαεο τπιάιγεΠ ΕΥ 

ας οοπεπάαπειμγ εαμ[α ε[ἓ. 

Θτ/[γεπιπιαϊα εἰ Γγ[ίτορµαε ἴαρετοπ]α εἰ ἀπτῖῖας Πρηῖ- 

Ποαπί. ΊΝαπι Ἠππιοχαπι οοηβετίες {πρετοι]α Ῥτουγεαί. Ῥο-- 

ἀαρτῖοῖ απἴεπα 1π ΟΠΙΠΙ ἨΕΥΥΟ{ΙΟ Ρεπετε αερτοίαπί οἱ οαίατ- 

τ]ῖς [αμῖ ορποκ, Ρταεοῖριθε Υετο τερ]ε οετερτῖ εΧογε- 

ππεηῖ. «ΟΠΑΠΙΟΡΤΕΠΑ εἰἶαπι 1π Ἡπραα {ωβετου]α πα[οππίας, 

Ύωαε Ρ]]γοίῖάας νοσαπί.  Ἠαο Υετο {απί εἱ αοἰάαε εἰ {[α]- 
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Τά. Οἶατί, ΤΧ. [1741] | 
ιν ν - /{ [ [ο] , ω 

περὶ τὴν γλὠσσαν φύματα γίνονται, ἃς φλυμτίδας κπαλοῦσιν. 

εἰσὶ δὲ τοῦ ἁλμυροῦ τὲ καὶ ὀξέος «φλέγµατος ἔκγονα. τὰ 

δὲ λιθίδια ὑπὸ τῶν παχέων τὲ καὶ γλισχρῶν χυμῶν γίνξ- 
3 / , 

σθαι οὐδένα λανθάνει. χρόνῳ δὲ »αὶ σκληρίας καὶ τό- 

σφους ποιοῦσι. τῶν ὃ ὁὀστέων ἡ φύσις οὖσα καθ᾽ ἑαυτὴν 
, ο» Ν - » Π Ἶ 

σκληρά τὲ καὶ ἀκαμπὴς δεῖται πολλὼν διαρθρωσεων πρὸς 

τὴν κίνησιν, ἅπερ ἴδια τῆς αρθρίτιδος ἀγγεῖα νοµίζεταυ. 
γἠϊΐνα γὰρ τὼ ὀστᾶ χυμύν τινα χρήξουσι, ἀλλὰ γλισχρόν τὰ 

πα Δ Ν Δ τς /. . 3 Δ Δ , 
καὶ ποχὺν πρὸς τὸ οἷον δροσίξεσθαυ. εἰ δὲ καὶ χυμός τις 

παρὰ φύσιν προσέλθῃη, γίνονται πρὸς τὴν κίνησιν ἐπιτήδεια. 
οἷς συμπτώµασιν εὐάλωτοι εἰσὶν οἳ ποδαγρικοὶ διὰ τὰς πολ-- 

λὰς τῶν ποδῶν. 

κγ. 
ἄ ” ε / 3 ῃ 3 ῃ 3 Π 

Τὸ τῆς πποστράτου ἐκ τεταρταίου ἐνιαυσίου ἀπεκορύφου, 
ὑπόψυχρος φανερῶς δοκέουσα ἔφοδος ἐπὶ τῶν τὸ σώμα 

ς 3 ΄ ” .” 

καὶ ἵδρως ἐκρίθη ταύτῃ καὶ μετὰ ταῦτα γυναικεῖα πλείω 

{αο Ῥϊπϊίαο [οῬο]ες. Ταρί]]ο απίεπι εκ ογα[Πς νίςοο[ῖς- 

ᾳπο Παπιογίρας ῬγουγθαΙ Ἰαΐοί πεπιῖπεια; {[εὰά Ἠϊ ἵεπιρογθ 

οἱ ἀπατίιῖας οἳ ἴορ]μος εοπ/γααπί,  Όσαπι απἴεπι ο[παπι 
παίιγα Ρος [ο ἆπγα εἰ απιπιοία Πῖ, πιυ]15 Ιπάϊςδεί αἆ π]Ἰο-- 

{απα ατοπ]αἰΙοπῖρᾳς, μα Ρτορτῖα ατἰμγ]ΙάΙδ οοπεοερία- 

οιι]α οοπ[οπίατ. Τεγτεα Παπ]αιε οἷα ααεπάαπι Ἠππποσεπα 

τοφιΙταπί, Γεά ν][οοΓαπα εἰ οτα[απα, αἱ ααοάαπιπιοᾷο 1ς- 

τογεπίαν.  ὉΌποά {ι αῖς Ἠπππου Ῥγαεῖεγ παϊιγαπι αοοε([[ετῖς, 

αἆ πιοίαπα Ἠοπ [Παπ 1άοπεα. Όσίρας [Ὑπιρίοπιαίϊ οὉ- 

ποχϊ να]άα [απί ροᾷαρτα Ιαροταπίες Ῥγορίες πιυ]ίας Ῥεάσπα 

ΥΗΟΙΙΟἨΘΒ, 

ΧΧΠΙ. 

Ηἰρρο/ἰγαιϊ μαογὶ Ιγροεμοπάγἰ [υπῖἐγὶ εμππο; εἲ αππμα 

αµαγέωια Ὅι [α[ρίωτη [μδίαεως εἰ, σφµµπα Ιγὶριάμία γα- 

ἰαπι ε[]ε υἱάεγείιωγ, οδογιο [γὶβογίς ὃι μηῖν εΥ/ η εογρις 

ἴπιρεειμ εἲ [μάοτε ἑρ[α ]μάίοαία ε[, ας Ῥο[ίεα Ίπει[ες 
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πλήθευ καὶ χρόνω, τὸτὲ γαρ απξιχὲ, μὴῇ ἑστάνου ἔδοξεν 

ἀπόστασις. 

Τῇ “Ιπποστράτου γυναικὶ ἐκ μακροῦ τεταρταίου ἔπαρ- 

µα ἐγένετο κατὰ τὸ αριστερὸν ὑποχόνδριον. ὄντος γὼρ τοῦ 
σπληνὸς ὡς ταμιείου τινὸς τοῦ μιελαγχολικοῦ χυμοῦ, ἐξ οὗ 

τεταρταῖος γίνεται πυρετὺς, οὐμ ἁἀλόγως τουτὶ τὸ ὑποχόν-- 

ὃριον ἐξωγκωται. καὶ μὴν ὄγκος δι ἱδρώτων τε καὶ γυναι- 

πείων πολλών ἐκροῆς ἐκρίθη κοὶ οὐκ ἔτι ἔδοξεν ἑστάναυ. 

τὰ γὰρ γυναικεῖα ἀνάλογόν τι ἔχει τῇ αἱμοῤῥαγίῳ, ἢ τοιαύ- 

τας λύειν τὰς ἀποστάσεις εἴωθεν. τὸν δὲ τεταρταῖον ἐνιαύ- 

σιον λέγευ ἀντὶ τοῦ χρονίου, ὡς εἶπε κῴν τῷ ἔκτῳ τῶν 
ἐπιδημιῶν, τὸ τοῦ 4εξίππου μετὰ µάδισυν, οὐ πρύσω τοῦ 
3 , 

ἐγιαυτοῦ τὲταρταϊον. 
---θ 

’ 

τη. 
[172] Ἐν τοῖσι σφύδουσιν αἱμορῥαγέσι σχῆμα εὐρύτερον 

ἔμππ οοπια μπι Τεπιρογε Ῥ[ιγες εγιῬεγιλὲφ ἔιωιο ΘΠΙΠι . [ 

Γμρρτππεδαπιμγ, πεο αὔ[οε[χις οοη//ίετε νί[ις «[β. 

Ηιρροβταιϊ πκοτί εκ ἁἰπίπγπα απατίαπα {εργο ἵπ βΠῖ- 
Πτο Ἠγρου]μοπάτίο ἴαππογ οροτίαπς ε[. Όπαπι οπῖπι Πεπ 

{αππαπαπι Ἠαπιοτίς ππε]απο]μο]οῖ χασορίθου]απι Πί, εκ απο 

απατίαπα. Γερτῖς ΕΡΙΡΠΙΗΥ, ΠΟΏ ΡΥαεἰεΙ ταοπεπι Ἰοο Ἠγρο- 

ομοπά ία Ππίαπιυις,  Εί οοτίο ἴππιοι ἴαπι Ῥες Γαάοτες 

ἵωπι Ῥεχ οορίσοία ππλερτῖα εχ Πυχι ]πάἱσαίας εΠ. ΎἈεααα 

απαρ]15 πιπ]ερτία ἆἀεῄοετο γ]ία [απί. Μι]Περτία Παππᾳπο 

απϊάάαα Παρεπί Ἰαεπιοντμαρίαο βπ]ο, ααοά ἸἨα)]αδπιος 

αΏ[οεί[ζας {ο]νετο εοπ{αενῖῖ.  Οματίαπαπι Ῥοχίο {εβτεπι 

ΑΠΏΜαΠΙ ρτο ἀἰπίπτηα Ῥτοπαποίαί, αἱ εἴῖαπα 1π [εχίο ερὶ- 

ἀεπιίοσμπι Ρο,  Εεχκιρρί ΠΙΟΙΡΗς ροβ ϱβἱαβταίίοπεπι 

ΠΟΏ Ῥτουυ] αἳ 4Ππο {η αματίαπαπι οοπγετίας ε{ί. 

ΧΧΙΥ. 

Τπ φεπὶς ρια[[απείδις εἰ [απβιῖεπα Γιζειείόις ῥροίωταε 

σλιτΕενῦς ΤΟΜ. ΧΤΙΠΤ. 0 6 
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καὶ τὸ Σύμπαν εἰ ἐκ τοῦ παάντῃη καταντέος ἄναντες ποι- 

οἵτο. διὸ καὶ αἱ αποδέσιε αἳ ἐν τῇσι φλεβοτομίησεν 

ὁρμώσι. αἳ δὲ ἰσχυραὶ κωλύουσιν αἷμα. 

Ἐν ταῖς φλεβοτοµίαις εἰ διά τινα αἰτίαν ῥύσις ἐπέ- 
ε ᾿ ῃ . «. ’ 3 Π ν ” π 9 

χητο, ὡς διὰ βιαίαν σφἰγξιν, ταύτην ἀνετέον' εἰ δὲ διὰ 
.] -” ια 3 ΄ ε ” ΔΝ Δ ΄ 

τροπὴν τοῦ δέρματος ἐπεκαλυφθη ἡ τῆς φλεβος τομή, δι 

ἀφύειαν τῆς ἐπιδέσεως, μἐτασχηματιστέον τὸν ἀγκῶνα παν- 
τοίως, καὶ ἐπὶ τὸ πρηνὲς καὶ ὕπτιον καὶ ἐκτεταμένον καὶ 

’ ,' αν 3 ’ ” ι ” « 

συνηγµένον, μέχρις ἂν ἓν τούτῳ τῷ σχήµατυ καταστῃ, ὡς 
3 σε] ω ω Γ 

τὴν ἔκροιαν ἐπακολουθῆσαυ τῆς διαιρέσεως τοῦ ἀγγείου, 

κατ εὐθὺ γινομένης τῇ τοῦ δέρματος διαιρέσει, μικρᾶς δὲ 

τομῆς ἐμβληθείσης ἐπιδιαιρετέον αὐτήν. ἐν δὲ τῇ λειπο- 
/ ῃ 3 , π Δ , 

Θυμίᾳ κατακειµένων αφαιρετέον καὶ τὸν στόµαχον σπα- 
’ η . ” ια ιά 4 ε] [ή 

θακτέον καὶ τα ἄκρα διαδετέον. Όρομβωσεως δὲ ἔνοχλου- 

σης καὶ ἐπεχούσης τὴν ῥύσιν, δεῖ τοῖς λιχανοῖς δαμτύλοις 

τῶν δύο χειρὼν διαλύειν τὸν Ὀρόμβον καὶ κατὰ συμπἰεσιν 

δμγα αππρία εἰ ἶαπα [τε απο μµπίνετ[ι [ῆ Ῥτοτ[ις ει ἄε- 

οἰῖρι αοε[ιυῖς οοπ[ιοίαειγ. Οιιαρτογίεγ 9ιιαε ἴπι Φεπατιπα 

/εειίοπίδις ἀε[ιβαξίοπες Πω, [απρμϊηῖς ἵππρείμπε ΡΓΟΠΠΟ-- 

υεπῖ, φαἰϊάπε νετο [απβιῖπεπι Ργολίδεπε. 

ἴηπ νεπαγαπι [εοίοπίρας { οὗ αηιαπι οαπίαπι Παπας 

Ῥτομ]βεαίαχ σε]α οἳ νιο]επίαπι αἀ[Ιοίῖοπεπι, Ἠαεο Ἱ]α- 
χαηᾶα ε[ι, 9] γετὺυ οἨ οι{15 ΟΟΠΝΕΥΠΟΠΕΠΙ Γεοίίο οράμοία 

πε, ἁϊπη[α ἀε]ίσαίίοπε ουρίας Ίπ. νατῖας Ῥοβίιχας Ώσα- 

ταπάαᾳς ε[, Ῥτοπαπα, Γαρίπαπι, εκἰεηίαπι, οοπίταοίαπι, 

4πο1δᾳ1ε 1 εα Πρατα σοπβπαίασ ᾳπαε ε[]αχας Γαρ[εαα- 

η. να[ς [ροίίοπε ϱ ἀῑτεοίο οαίῖς ἀῑν]ποπϊ τε[ροπἀεπίε, 

Οποά ΠΠ Ῥατνα [εοιῖο {αοία Γαοτῖξε, νεπα Πεγαπα Ιποϊάεπᾶα 

εΠ. Αί ἵπ ἀθεππηρεπῆππα Προίμγιηῖα 1ρία αα[ογοπάα ει, 

[ιοπιασμας αἆ νοπίαπι ρτογϊαπᾶς οἱ οχίγεπια οῬ]σαπᾶα, 

Ρετιγραηίε νεγο [απσιϊπῖ οοποτοοπα Παχαππηαε Γαρρτὶ- 

πηεηπίε, Ργαπιής Ιπάίοῖρας ἀτΙαδηιαο ππαπιιδ ἀιριῖ ἀπεῃ- 
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ἐκθλίβειν. εἰ δὲ διὰ ψύξιν ἡ) διὼ ψυχρότητα τοῦ αέρος ῇ 
διὼ ψυχρὸν πάθος ἐπέχοιτο, πυριᾶν τὸ µέρος, καταιονᾶν, 
τρίβειν, λιπαίνειν καὶ ὅλως εἰς τὴν ἐναντίαν ἔδιν καθιστᾶν 

κε κε κ ὰἂέ Ἂν 

. ια ω, τὰς ἐπισχέ- 
σεις τοῦ ος 3 τς αἵματος 

κε 4ε ἄε α « 

ἡγούμενου δηλοῦσθαυ 3 αἱ Ἀ 
δε φησιν ἐν τῇσυ φλυζούσησυ ωὶ 
ω δ σχῆμα εὐρετὸν οἳ πλείους μέντου 

" πε 3 3ε μα γράφουσιν τὸ γὰρ 

φλυζούσησι σηµαίνει βλυούσαις .) αἱ 
ο 3ε ὡς ἀληθῆ γράφειν εἶναι ταύτην 

κ σχῆμα ἐπιτήδειον καλεῖ τὴν Θέσιν τοῦ σωµατος, 

ὥς φησιν ἐν τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν' τὰ σχήματα ῥηΐζοντα. 

καὶ πάλιν, ὅπου διδάσκει ἐν πλείονι τοῦ αἵματος ῥύσει πὼς 

τὸ αἷμα ἐπισχετέον, γράφει ὧδέ πως ' αἵματος φλεβῶν στά- 

ἀπς εἰ ρετ οοπιρτο(Ποπαπι εχο]αάσπάας. ΟΌποά Π οἳ, {τῖ- 

διις αιί ρεγ/[γὶσεγαΙοπεπι αξτῖ ααὶ Πρίάμπι αΠεοίαπι τε- 

πιοΓεΙΙΣΥ, ρᾳτς {ογεπᾶα, οα]ε[ασϊεπάα, οοη[ορἰεπᾶα, {πίσαῃ- 

ᾶα, εχετοεπάα εἳ Ῥτοτ[ας 1π οοπἰτασίαπα Παρίσι αἀάι- 

οεπάα ς . . ΓαρρτείΠοποφ 
| Γαησυ]ϊπῖς φ 

Ἀ ” Ραίεβετί εχ][- 

τηβηίες Ἡ ν μ Ἡ 

Ῥιοιί ἵπ ετποίαηραθ πιπ]Τετῖίραδ ω . 

ώ . Ώσιταπα εἰεναίαπι ρ]αγες απϊάεπι' 
ΓΠοτ1ραπί . ε] ο κ 

Ἠ]ιά επῖπι εταοίαπ{ῖρας αφαα5 εΠαπάεπῆδρας Πσηϊβοαί 
κ λε αε « « 

πί νετα Πί [οτιρίατα. κ κε κ 

Εἱριτααι Ιάοπεαπι νοσαέ οογροχῖ ροβίπτανα, αἱ 1π Γεκίο 

ερἰάεπήοτιπι αβρρε]]αί Ώσιταν τεογεαπῖίες. Εί Πεναια, αλδὶ 

ἀοοεῖ αποπιοἆο 1π πρετίοτε [αησυϊπῖς Παχκα [αηριῖς [εάσ- 

ἆμς Πέ, Ἰοο πιοάο [οἱβῆ: δαπριηϊπίς φεπατιπι [ωρρτε[- 

Ώνδ ια 
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σιες, λειποθυμία, σχῆμα, ἄλλη ἀπόληψιςι μοτώματος συ-. 

στροφὴ, πρόσθεσις, ἐπίδεσις 3 3 8 

κξ. 
3ε ” ., 3 3 

Τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ὑπόχόλον, ὀξυρεγμιῶδες, ἴσως δὲ εἰς 
µέλαιναν τούτοισυ τελευτᾶν. 

[175] "«4σπερ αἱ διαφθοραὶ κνισώδεις «ἐπὶ τοῖς Θερ- 

µοτέροις τε καὶ Χολωδεστέροις ἐδέσμασι συμπίπτουσιν, οὗ- 
τως αἱ ὀξώδεις ἐπὶ τοῖς ψυχροτέροις φύσει καὶ φλεγματω- 

δεστέροις. ταὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν περιττωµάτων συµβαί-- 
νι ὀξώδεις μὲν ὅσα φλεγματικὼ καὶ φυχρὰ, κνισώδεις 

δὲ ὕσα θερμὰ καὶ πικρόχολα. καὶ ἴσμεν ὅτυ διά τε τὴν 

φύξιν τῆς γαστρὸς οἳ ὀξυρεγμίαι γίνονται καὶ διὰ φλέγμα 
πολλάκις ἠβροισμένον ἐν αὐτῇ καὶ διὰ πλῆθος σιτίων, συμ- 

µέτρων μὲν αὐεῶν ὄντων, ψυχρῶν δὲ τῇ δυνάμει. ὕτι δὲ 
ῥᾳδίως τοιαύὐτή κρᾶσις εἰς μὲλαγχολικὰ νοσήματα πίπτει, 

τοῦτο ἐκ τῆς ῥᾳδίας γίνεται τῶν χυμῶν μεταβολῆς τὲ καὶ 

[οπες, ἱειροε]ιγππία, Ίδμτα, αἶῖα τεἰεπείο, {ἰπαπιεπέμπα 

οοπίοτίµπα, αζπιοείο, ἀεἰὶραιῖο. 

Φα 

δαπρμίπεπι εἰ α[ῖφιαπῖμ]ιτι δη [ῖο [τα αεϊᾶος τιεῖμς εποἰ(αξ. 

Τοτια[[ις αμίεπι αἆ αἴγας δις ογδιι βί[οε ἀε[υπεε. 

Οπεπιαάπιοάσπι Ρρτιτ]σϊποίας οοτγαρίΙοπε5 οα[άΙοτῖρας 

πηᾶρίδ(α ῬΙ]1ο[ς οἱρατΙ]5 οοποπτγαηῖ, {ιο αοϊάαε οσα {[ε- 

βιά1οτῖρας παίατα, απαβῖδᾳπθ ῬΙΙΙοΠ5, Ἠοο Ίάεπι οἱ 1 

οκοΓεΠΕΠΙΙ5 αοοϊαί. Ἠάπ]ῖα παπππο αοϊάα «ιαεοππᾳπθ 

εκλρεπίας, Ῥιπϊίο[α [απὲ οἳ {Π]σιάα. Ρτυνβίπο[α νετο, 

αμαο σα]άα οἱ Ῥ]οία, «Θοῖπιας εἰίαιι Ρτορίες νεηἰτῖς {τ]- 

δαᾳ5 αοἰᾷοΒ ταοίμς. ργοάοΙ εί ο) ΡΙμ]ίαπι ἴπ 6ο αοετναίαπι 

εἰίαπι οὗ οἱροταπι οορίαπι, εοπιπιοάεταίϊς απίάεπι 1ρίῖφ 

εχι[Πεπίρις, {αοπ]ίαίο νετο {πὶσίάϊῑ. Οποά απἴεπι Ἠα]ᾳδ-. 

πιοάΙ {οπιροχαππεηίαπι απ ππο]απε]ο]ίοο ΠΠΟΓΡΟΘ ἀποίάαί, 
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διαδοχῆς, ὃ σηµαίνει αὐτὸς ἐν τῇ ἕκτη τῶν ἐπιδημεών, εἰ- 

πὼν, ὡσαύτως τὸ ἐπίχολον καὶ ἔναιμον σώμα μελαγχολικὸν, 
μὴ ἔχον ἐξεθῥύσιας ϕ Ἀ ἄ 
τοῦτον μὲν οὖν χυμιὸν ἐπικρατοῦντα ἄμεινόν ἐστυ καὶ καθ 
ὑλίειαν καὶ κατὰ φύσον καθαίρειν ὁσημέραυ καὶ μὴ ἅπαξ 

αΌρόον. καὶ γὰρ τὸ σώμα τὴν κἰνησιν εὐφορώτερον φέρε, 
μαὶ αὐτὸς ὁ χυμὸς μειωθεὶς οὐ δύναται βλάπτειν τὸν ἄν- 
Φρωπον. 

κστ.. 

“Ρίγη ἄρχεται γυναιξὶ μὲν μᾶλλον ἀπὸ ὀσφύος διὰ νώτου ἐς 
, 3 Δ φαν ΄ 3, ” ἓ ἃ νο 

κἐφαλην. αταρ καὶ ανδρασιν ὑπισθεν μᾶλλον τα ἔξω- 
. ” ’ » 3 

Όεν τοῦ σώματος, οἷον πηχέων, μηρῶν. ατὰρ καὶ τὸ δέρ- 

µα ἁραιόν. ὅδηλοι δὲ ἡ θρὶξ τῶν ζώων. 

«ὕτη ἡᾗ ῥῆσις διὰ τῶν αὐτῶν λέξεων γέγραπται ἓν 

Ίου εκ {αοῖ Ἠππιοσαπῃ ἔππι παἰαῖοπο ἔππι Γασοε[ῖοπε Πὲ, 

Οιοά 1ρίε ἵπ εριάἀσπΠογαπι [εχίο 6 νετρίς βση]βοαί: 

Ἐοάεπι πιοᾶο δίίο[µπι εἰ [απβιίπεμτι εοτρµς Ππεἰαπε]οἰῖ- 

ομπα, πι ευαεμαξίοπες [ογείαπέμτγ, ν . 

Ἠαπο Ῥοττο ῥταεάοπήπαπίεπι ἨΠΠΙΟΤΕΠΙ {ΕΠΙρεΓ ΡΙΥΡαΓα 

ἔυπι [αηῖς πι αεστῖ οοη{ετί, Ὠηεφαε Ππιπ] αἱ [επιε] απῖ- 

νειτ[απι. Αἰεπίπι οοτρα5 πιοίµπι {αο]]ας {οτί, Ίδᾳαο ἨΠΠΙΟΣ 

Ἱπιπαϊηπίας Ἠοπα]πεπα Ἰαεάςτε 1ΟηΏ Ρροίεβ, 

ΧΧΥΙ. 

Ἠίροτες ππμιιετιδις α ἰμππῦίς ἱπε[οαπὲ ππαφὶς εἰ ρεγ ἆογ- 

|ωπη αἆ εαριίι ᾖεγαπίμτ, Φδεᾷ εἰ οἰγὶς ρο[ξετίογε ππαβΙς 

εοτρογὶίς ματίεν αικαἲα απἰεγίοτε, μέ οπδτεῖς. εἲ Γεππογιύιω 

δεᾷ εἰ γατα εμὶς ἱᾷ εοπαργοῦαίι. ᾖβτοᾶιὲ φετο εἰϊαπι 

απϊπιαἰίμπα ρῖζωςο 

Ἠαεο {[επιεηίῖα ΠΗφάεπι γετρί 1 αρ]οσϊδπι [οπιρία 
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τοῖς ἀφορισμοῖς καὶ εἴρηταυ περὶ αὐτῆς ὥσπερ καὶ περὶ 

τριχών ἐν τοῖς περὶ κράσξων ὑπομνήμασικ. 

κξ’. 
΄ 3 4 » , / ε , 3 

Ἔισιν ουδὲν εσω τοῦ τεταγµένου χρόνου, ἑκαστησε τα τι- 

κτόµενα ἀπόγονα γίνεται. 

“Ὕποπτος ἡν ἡ τῶν γυναικών ἀμέλεια τῷ ᾿Γπποκράτει, 

κατὰ τὸν τοῦ κυήµατος καιρὀν. πολλὰ γάρ εἰσιν αὐτῶν 
ἁμαρτίαι, ὥς ἐστιν ἡᾖ παντὸς τοῦ βίου ἀκολασία τε καὶ 
ἄκράτεια, τὼ ἀφροδίσια, μεγάλα τῆς ψυχῆς πάθη, ἅλσιες 
προπετεῖς, φάρμακα πινύµενα καὶ τἆᾶλλα πολλὰ, ἅπερ 

κίνδυνον ἐπιφέρευ ἐν τάχει φθαρῆναι τὸ ἔμβρυον, τινὰ ὃ' 

ἄλλα ἐστὶ συμπτώματα 1) ἀπὸ τοῦ αέρος καὶ τῶν αὐτοῦ 

καταστάσεων ἡ ἀπὸ τῶν τοῦ νοσήµατος μεταβολών ἡἢἡ απὸ 

διαρῥοίας ἡ ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ [174] 1 τῶν ἄλλων νοση- 
µάτων ὁρμώμενα, ἃ πάντα βλέπειν δεῖ μάλιστα δὲ ἐν τῷ 
τεταγμένῳ χρόνῳ, ὃν κατὼ τὸν ἕβδομόν τὲ καὶ ἔνατον μῆ- 

εΒ, Αίαπο ἆθ εα, απεπιαάπιοάσπι εἰίαπι ἆθ Ρ]]15, ἵπ Πρεῖς 
4ε (επιρεταπιεη{ῖ ρτοάϊίυτα εῇ, 

ΧΧΥΙΠ. 

Ομΐδιις πίτα εοπ[εμέμπα ἔεπιρις πὶ]ἰ πια αεεϊαϊε, Πές 
[πρι ρατέως υἰεα[ες εἀιπειγ. 

Ηιρρουτα!ῖ Γμ[ρεοία ππ]ίεγαπα εγαξ περ]σοπεία ραίις 

{επιρογε, πιπ]ία Παιϊάεπι ἀρίαταπη ετταΐα [απὲ, αἳ οἱ Ίο-- 

Πας νῖίαε Ιπ{επιρεταπίϊα εἳ Ιποοπ{ϊπεηία, Τ68 νεΠΟΤεΕΕε, 

νεμεπιεηίες απ]πιϊ ρεγίιτρα[Ιοηεδ, ρταεοῖρΊϊες [αἱ1αΐΐοπες, 

Ροΐία πιεάἰοαπιεπία οί αἰῖα πιπ]ία ᾳπαθ οε]εχῖς αΏοτίας Ῥε- 

τίοα]απαῃ α[εγαπῖ, Οπαεάαπι γετο αἰῖα Γαπί [Ὑπιρίοπιαία 

απί αἩΏ αέτο αιί αθτῖ οοπΠΙΗ(αἱΙοπίθαςθ ααὶἲ α πιοτρί ππυία- 

Ποπῖρις αιἲ α ἀἴατμοεα αμἲ α {ερτε αι α οβεἰεγῖδ ΠΠΟΤ- 

Ρῖς οοποϊίαία, (πας οπιη]α [ρεοίαπάα [απὲ, Ρταεοῖριαε γετο, 

Παΐίο Ίεπιροτε, αιαοά Ίππι [ερίίπιο μπι ΠΟΠΟ ΠπεΠ[ε {ρ6- 
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να σκεπτέον φαμέν. τὸ ὃ ἀπόγονα σημαίνει γόνιμα, ὃ 

καὶ Ἰόνον ἐν τῷ περὶ σαρκῶν καλεῖ, τὸ παιδίον φησὶν, ἑπτά-- 
μηνον 7όνον γινόμενον, ἔνιου δὲ ἤκουσαν τὰ .ἱ 

ο . ω ἀλλ ὅμως νς 
. ιο 

κ. 

Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἷσυ μησὶ γίνεταυ. 

"ΠΠολλὰ τὰς κυούσας ἐνοχλεῖ, σκέπτειν δὲ δεῖ πότερον 
ἓν τοῖς πρὠτοις 3 ἐν τοῖς ἄλλοις μησὶ ταῦτα συμβαίνει, ὡς 

εἰ τὰ γυναικεῖα ἐκρέῃ, ὄντος μὲν γὰρ ἔτι τοῦ κυήµατος μι-- 
Ἀροῦ, ὅτυ μικρᾶς δεῖταυ τροφῆς, τοῦτο οὐ πάνυ φοβη- 
τέον. ἐν δὲ τοῖ ἄλλοις µμησὶ σφόδρα πονμρςα 

κατὰ τὸ ἓν τοῖς ἀφορισμοῖς γεγραμμένον, ἢν γυναικὶ ἐν 
γαστρὶ ἐχούσῃ αἱ καθάρσιες πορεύονται, ἀδύνατον τὸ ἔμ- 
βρυον ὑγιαίνειν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ, καθάπερ οἱ πυ- 

3 -” -” ’ ιά κό 

ρετοὶ ὀξεῖς καὶ τοιούτου τοῦ γένους νοσήματα» περὶ ὧν 

οἰαπάσπι ε[[ε ἀῑείπιμ. Ἠαεο ἀῑείιο ἀπόγονον {οεΐαπα Πρηῖ-- 

Ποαϊ, αιιοά εἰ γόνον 1π Ἰϊθτο ἆε οἑτηῖρις νοσεί: Ρπες, 1π- 

αωἲί, ρατίμ8 [ερίιπε[ιτς ε[ι εἀτίᾳ. ἸἈΝοηπα]]Ι γετο 1πίε]- 

1εχετυπί ο. νν . νεταπι 
η . ῳ κ « 

ΧΧΥΠΙ. 

«γρατεπεῖα οιος ἴπι πιεη[ες ἱμείάαπε υἱάεπάμπι. 

Μυ]ία Ῥταεσπαη!ῖριας πεσοίίαπι {αοε[απῖ. Απιπιαάνετ- 

{επάσπι αμίεαι εΠβ, υἴταπι Ίαεο ρτ]πιϊς εἰ αλῖ ππεπβρις 

αοοϊάαπῖ, αἲ {Π πιαΠερτία εβ]πααί,  Ἐκ]ιεηίε Πααϊάεπι 

«ά]πο Ρραχνο {οεία, αιοά ραπςο Ιπᾷ]ρεαί αἰ]πιεπίο, ΠΟΠ 

ε[Ώ να]ἀε Ἰαροταπάμπι, Οαείετίδ νετο πιεη/ριας πιακίπιθ 

Ρετ[ρίοϊεπάμπι ε[ ᾳαοά ἵπ αρ]οτῖ[αιϊς [οπρίαπι ραῖεῖί: δι 

πημἰιετὶ µίετο βετεπῖί ριμγβαϊίοπες ρτοάεαπε, [οείμπ ε[]ε 

/απωπι ἰπιρο[[Ιδίίε. ἈἘταείετεα νετο πιμ]ία [παπί αἰῑα νε]αῖῖ 

4οπίαε {ερτες εἰ Ἠμ]α Ροποχῖς πιοχρῖ, ἄε φπἴρας ες 
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κ ο ός γράφεται δὲ καὶ τοῦτο, γυ- 

ναικὶ ἓν γαστρὶ ἐχούσῃ ὑπό τινος τῶν ὀξέων νοσημάτων 

ληφθῆναι δανάσιμον. 

κό’. 
ε { 3 ή ή ς] ς ’ ) 3 

Οἱ πύνου ἓν περιοδοισο, ὅτι ἐν ἑβδομήκοντα κινέεται, ἔν 

τριπλασίοισυ τελειοῦταιυ. 

᾿Εμάθομεν οὐκ εἶναι τεταγμένον χρόνον ἓν τοῖς ἐμβρύ-- 
οις οὔτξε τῆς σαφοῦς διαπλάσεως οὔτε τῆς κινήσεως, ἀλλ 

“Ιπποκράτης μὲν πολλαχοῦ περὶ τοῦ πράγματος λέγων, ἐν 

τῷ ἕκτῳ τῶν ἐπιδημιών ὡδί πως γράφεφ οἱ πύνου ἐν περιύ- 

ὃρισιν, ὅ τε ἐν ἑπτὰ κινέεταυ, ἐν τρωιλασίη τελειοῦταν, καὶ 

ὅ τι ἐν ἐννέα αινεῖται, ἕν τρυπλασίη τελειοῦται. ἐν δὲ τῷ 
περὶ τροφῆς τόνδε τὸν τρόπον, εἰς τύπωσιν λὲ. ἥλιου, 
εἰς κίνησιν ο ἐς τελειότητα σὲ. ἐκείνῃ γὰρ τῇ διαπλάσει, 
ἣν τύπωσιν καλεῖ, πέντε καὶ τριάκοντα ἡμέρας δίδωσι, τῇ 

ωἱ υπ ω] Φον] ρ]ίατ οἰίαπι : 

Πήμιίετι ιµίεγο βογεπεὶ αοἰμῖο ομµοάαπι πιοτὀο /τε]επᾶὶ 

πηογεἰ]. εγιΗ. 

ΧΧΙΧ. 

Πιαδογες μετ οἰγομῖέμν. Ομὶ /οεεις /εριμαρίπὲα ἀῑεδιις 

ππονείµη, εοτµῖα ἰγιμίο ῥετ[ιοιγ. 

Γιάἱοίπιας ἵπ {οοίῖρια ποπ ε[ο Παΐιππα ἴεπιρις ποφπό 

πιαη]{ε[ίαρ οοπ/{ογπιαἰ]οηῖ6 πει Ιποἰϊοηῖδ, Ύεχαπι Ηιρ- 

Ῥοογαίος πια]{16 Ιπ Ἰοοῖ ἆε Ἠαο το Ιοᾳππίας [εχίο ερὶἆε- 

πΙΙΟΥΩΠΙ Ἰοο ΠΙοάο [ογ]ρίέ: Ἰἰαδοτες ρε εἰγομέμςν απῖα 

΄αποά [ερίοπατιο ππονοίιτ, 1π Ἱπιρ]σαϊο ῬετΠβοϊίαν εἰ αποά 

1 πονεπατίο πηονείας, ἵπ ἱτιρ]]σαίο αΡρ[ο]νίίατ. Τι ορετα 

46 αἱποπίο Ίιοο πιοάο Ἰοᾳα]ίας: αἲ εοπΓογππαίοπεπα τῖ- 

Εὐιέα φμίηφιιε [οἱετι αἆ πιοξιῖα [εριμαρίπίαν αἆ ψεγ[εειίο-. 

πεπι ἆμοεπεί εἰ ἀεοεπ. 1 επῖπι οοπ{ογπιαΙοΠῖ, (παπα 

ΙΥΡοβπ νοσαῖ, ἐτὶρίηία οππαμο ἀἱον οοποσς1έ; πιοἰαῖ γοτο 
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δὲ κινήσευ ἑβδομήκονταν τῇ τελειότητι δὲ διακοσἰος καὶ 
δέκα, καὶ οὕτως ὁ αριθμὸς τῶν ἑπταμηνιαίων λόγον κατὰ 
τὸν “Ιπποκράτην περιέχει. ᾖἔοικε δὲ τοῦτο περὶ ἀρσένων 
λελέχδαι, διὸ προστίθησε τάδε. ἄλλοι φασὶν ἐς μορφὴν 

[1756] µε, ἐς κίνησιν οστ, ἐθ ἔξοδον σε. «ὠμολόγηταυ 

γὰρ τὸν ἄρσένα τριάκοντα ἡμέραις, τὸ θῆλυ δὲ µβ διά- 
πλάττεσθαυ. ἓἕν δὲ τῷ περὶ σαρκῶν ταυτὼ γέχραπταο 

ἔχει δὲ, φησὶ, τὸ ἑπτάμηνον γινόµενον τρεῖς δεκάδας ἑβδο- 
µάδων. ἐς δὲ τὴν δεκάδα ἑἕκάστην ἑβδομήκοντα μέρα. 
τρεῖς δεκάδες ὃ ἑβδομάδων αἱ σύμπασαι δέκα καὶ 
διακόσίαι.. καὶ οὕτω μὲν γίνονται τὼ ἑπτάμηνα, κά- 
ΦΘώπερ τὰ ἐννεάμηνα ἐν διακοσίαις καὶ ἑβδομήκοντα 
ἡμέραις, ὡς ἐν τῷ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἐρῥέθη. πῶς 

δὲ τοῦτο ἄλλοτε ἄλλως ποτὲ συμβαίνει γέγραπταἰ µου ἐν 

τῷ περὶ διαπλάσεως κυουµένων καὶ ἓν τῷ περὶ. σπἑρ- 
µατος. 

Γεριπαρ]ηία, Ρετ[εο[ϊοπῖ ἀεπίαπε ἆποεπίοῦ 4ο ἆεοεπι, Αίφπο 
Ώμπιετας [ερίεπι πιεηΒαπα. οοπιρυαἴίοπεπι [εοιπάμπι Ηϊρ- 

Ῥοοεγαίεπα οοπ{]πεῖ, Εί Ίοο ἆς πιοτῖρις ἀῑσίαπι ε[ῇε ν]- 

ἀείατ. ἈΒτορίετεα Ίαεο αρροπῖϊ: αἰῖί ἀἰσμπε αἆ Γογππαεῖο-- 

πετῃ οφμαάγαρίπια φμίπφμε, αἆ πποίμπαι [εριμαρίπία [ες 

αἆ εποτέµπι ἄμοεπίος εἰ ἄεοεπι. Όοποθεάξιχ ΘΕΠΙΠι ΠΠΑΓΕΠΙ 

Ίτισιηία ἀῑερας, {οεπιῖπαπι γετο απαἀγασιπία ἄῑερας οοἩ-- 

{οτπιατ], 1π Ίμτε ἆθ οατηῖρας Ίαεο [οδρία Γαπῖ: Παδεπε 

"αμίεπαν ΙπηΙΕ, [οείμς [εριίπιο ππεπ[ε εαἰεί ἔγες Πεθάοιπα- 

μπι ἀεεαάας, π. µπαθιέαφιμε Ὅετο ἀεὺιᾶε [εμιμαβίπία 

πΜΤΠεΤαΠΙΗΙΥ ες; ἴτες υετο ἀεεαᾶες ᾖεξραοπιαἆιιτι [πιιῖ 

μηῖφετ[ ἄεοεπι εἰ ἆμεειεῖ ἀἷε; εἰ ία [ερείπεσγες εἀι-- 

ἴμτ, Φιεπιαάπποάμτα ποφίππε[ίγες ἀμεεπεις εἰ [εριμαβίπια 

ἀἰεδις, αἱ 1Π [εχίο ερἰἀεπιΙοταπα ρτοπιποϊαίαπα ε{[ἰ,. ΔΙ 

ᾳποπιοάο Ίοο αἶ]ας αῑῖογ αοοϊἀαΐ, α πε Ἠρτο ἆε {οείι5 

οοπ/[ογπιαίῖοπε εἰ 1ρτο ἆε {επιῖπε εσρ]οαίωπα ε{, 
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Ὅτυ μετ γυναικεῖα δεξιὰ, τὰ ὃ ἀριστερὰ χάσκων ὑγρύτης 
διὼ τῶν ἀπίοντων, διαίτης ξηροτάτης. 

ο » 5 - - 
-4ἱ μῆτραι καθ ἕκαστον μῆνα φιλοῦσι καθαίρεσθαι. 

3 ” ΄ Δ ” διὸ χάσκουσιν αὐτῶν οἱ κύλποι πρὸς τὰς τῶν περιττωµά- 
Δ 

των ὁδοὺς καὶ γίνεται τὸ πρὺς “Ιπποκράτους λεγόμενον, 
. λ / 3 ἀἱ 3 

ὁκόσαι καθύγρους ἔχουσε τὰς μήτρας, οὐ κυϊσκονται. ἄπο- 
, λ ε ῃ ο , Δ 3 ε η 

σβέννυται γαρ ὁ γόνος, 0 συμβαίνευ δια την ὑπερβάλλουσαν 
᾽ ” ” 3 

ὑγρότητα. αὐτὸς γοῦν ἓν τῷ περὶ φύσιος παιδίου εὐλόγως 
δῶ ” ’ - «/ 

ταῦτα περὶ γυναικών γραφει, ἣν μὲν ἀποκένωται τοῦ αἵμα- 
ε . / 3 Λ Ἂ η , 3”, 3 

τος ἡ γυνῆ, λαμβάνει ἓν γαστρὶ, ν δὲ πλήρης ἐπ, οὐ κε- 

νέων γὰρ τῶν μήτρέων καὶ τῶν φλεβῶν τοῦ αἵματος, λαμ- 

βάνουσι πρὸς ἑωῦτας αἱ γυναῖκες τοὺς παῖδας' μετὰ γὰρ 

τῶν καταμηνίων τὴν καάθαρσιν αἱ γυναῖκες λαμβάνουσιν 
ἐν γαστρί. Λλέλεκται δὲ καὶ ἐν τῷ πὲρὶ γυναικείων λόγος 

οὗτος αὐτῷ, ἔνθα φησὶν, ἣν μὲν οὖν καθαράᾶ τε καὶ ἀκραι- 

Φνέα καὶ ἕναιμα γένηται, οὕτως ἴτω παρὰ τὸν ἄνδρα ἐν 

ΚΧΧ, 

4 πιεπ[ἐγμὶς ἄενιτα εἰ [γα ἀελίσομπε, ΗἩμπιιάμπι μετ 

Ῥτοάειπιεία ἀἰσείατα [ποεί{[ιπιαπα τεφιίτι. 

Ὀιοετί Ππσα]ῖς πιεηβριι ριγσατὶ {[ο]επί. Ρτορίεγεα 

ἀε]ιιςοιπί Ἱρ[οταπα [πας αἁ εχοτεπιεπίογαπι σίας εἰ ᾳποά 

30 Ηιρροοταίε Ρῥτοπαποϊαίαπα ε[ αοοἰτῖ, Ομαεεμήφμε 

λμπιίάος ᾖαδεπὲ µίετος, ποη οοποϊρϊωπι, Ἐπκηραϊίαγ οπῖπα 

{επιεή, αιοά οὗ τεάμπάαπίεπα Ἠαπιϊζλίαίεπα αοοϊά1ῖ. Αποζος 

εΥΡο 1 Ἰρτο ἆε παίυητα ρπεγὶ Ίάτο Ίπεο ἆε πιπ]Ιεγίρια8 

Γουδί: ᾖ[ [απριμῖίπε παµἰίεγ εΡασομαϊα Γμετῖε, δετῖε µµεγος [ῖ 

φεγο ρίεπα Ἰ]μετίε, παηίπιε. ᾖἸαομίς επἶπα μεετὶς εἰ νεπὶς 

[απβιμῖπε εοπεὶρἰωπὲ Γοειµς ππμ[ίετε. Ίναπι μο[ὲ πιεπ[έγιµο-- 

γµπι Ριγβαξϊοπεπι πιμίίεγες ἴπ πµίεγο οοπεὶμιμπίι. Ἠαες 

εἰἴῖαπι 1Ρᾷ ογαϊιο Ἰρχο ἆα πιοτρῖ πιυ]ετάπι ρτο]αία ε{ί, 

υῬί εἰοφυῖίαχ: επίπινετο [ πιµπάα, γιμγβαίαν Ἰίαε[α ει 

[απριϊπε ναεµμαῖα [μεγίε, [ο αἆ υἴγμπι αορεᾶαε ἱποῖριεπει-- 

δις πιεπ[γμίς, ορεπιµπι υετο ἀε[ιπεπείδι αἴφιε εἰἴατππιηι 
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ἀρχομένοισι τοῖσι ἐπιμηνίαισιν. ἄριστον δὲ ἐν ἀπολείπουσυ 
καὶ ἔτι ἐώντων μᾶλλον ἢ ἀποφανέων καὶ ἔτι σαφέστερον, ἐπ- 
ἓὴν ἀποκαδαρθώσιν αἱ γυναϊκὲς, μάλιστα ἕν γαστρὶ λαμβα- 
φουσι. ἡ σύλληψις γοῦν γίνεται μάλιστα ἄρτυ πεπαυμένων 

τῶν καταµηνίων, ἠνίκα μάλιστα συλλαμβάνουσιν αἳ μῆτραυ 

τὴν γονήν. οὐκ ἀρκεῖ δὲ τοῦτο µόνον, αλλὰ πρὸς τὸ τὴν 
γόνιμον γένεσιν ἀποτελεσθῆναι δεῖ. ὁμόφυλα εἶναι τὰ συν-- 

ιόντα καὶ ζευγνύναυ τοὺς ὁμόλογον κρᾶσιν ἔχοντας εἰς γέ- 
γὲσιν ἄνδρας τὲ καὶ υναῖκαο. . φασὶ δέ τινες ταῦτα }ὲ- 

γράφθαι αὐτῷ περὶ τῶν κατὰ τὴν κύησιν ἀθῥένων τὲ καὶ 
Φήλεων, ὡς τὸ ἄθῥεν ἐν τῷ δεξιῷ μέρει τῆς μήτρας κυζ- 

σκεσθαι, τὸ δὲ Θήλεα ἐν τῷ ἀριστερῷ ω 
κε οἱ τινὲς δὲ τῶν νεωτέρων ἐξηγητών. ἐτόλ-- 

μησαν κ ωἱ Σε κ 

3 ο) καὶ ποιῆσαν. περὶ δὲ τῆς αληθείας τοῦ 

δόγματος οὐ νῦν λέγειν καιρὀ. ἍἈΛέλεκταυ δὲ [176] ἐν τῷ 
οἱ ο ὡς καὶ περὶ τῆς Σήρᾶς διαί- 

της, τῆς πρὸς τὴν ὑγρότητα τῆς μήτρας ἁρμοξούσης. 

γτοάειμπεῖδις πιαρβὶς 9µαπη εφαπεσοεπεῖίδις εἰ αἆλμο αρεγεῖις 

Ρο[έφιιαπι πιμµ[ίετες ριγβαῖίαε Πιμετὶπε, Ἱπιαασίππε ἵπ µίεγΟ 

εοποἱρϊίιε, Ιἴαφιθ οοποερίίο Πί Ρρο[ππαπι [εάαιῖ παρε 

πιεηβταῖ5, πἳ πιαχίπιο μετ ΡεπΙίυταπι οοποὶρ]αηῖ, Αἲ 

Ἠοο ποπ [ας εΏ, Ὑεγυπι αἆ {οεοιπἆαπι σεπεταίΙοπθπα 

ῬεγΠοϊεπάαπι αι οορα]αηῖας, «05 ϱ]αδάεπι ρεπεγῖ ε[[ε 

οροτίεί, Ππι]ε {επιρεταππεπίμπα [οτίίος εοδᾳµθ ντο εἲ 

πΙΠ]Ιεχες ρτοσγεα[]ομῖ ρταίῖα οοπ]ήρατ,. Ομιάαπι α[Πεταπέ 

Ἠαεο αὐ αιποῖοτε ἆε οοποερίῖοπθ πιαγίππι εἰ ΓοεπιΙπαταπα 

Γοτῖρία {α1ε. Οποᾶ 1π ἀεχίτα πϊεΓί ραγίε ππατες οοπς- 

Ρϊαπίασ, πα Πη][ιγα νετο {οειηίπαθ, νο κε 
δ Ομϊάαπι Υετο τεοβπ!Ίοτε ΙΠίετρτείες απ[ 

Γαπὲ πἍ ” ο εί {αςςτο, [ε 

ἀομρπιαίῖς απίοπα γετ]ἰαίε ἀῑ[ετοπάϊ ποπ ἁαίαπτ πιπο οοςα[ο. 

Ὀιοίαπι αιιίειτα ϱ[. 1π αε ας ας 

ν πί εἴῖαπι ἆε [οσα ἀῑαεία, ϱαο υἱετὶ Ἠαπιὶ- 
ἀῑιαὰ οοπρτυ1!, 
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Ὅτι θᾶσσον κινηθὲν, διακριθὲν αὖθις αὔξεται καὶ βραδύ- 

τερον ἐπὶ πλείονα χρόνον. 

τε ϱ [ 3 , , . 
«Τὸ ἄθῥεν τοῦ θήλεος οὐ μύνον θΘερμότερον, ἀλλὼ καὶ 

Ἑηρότερον ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχον, ἐλάττονι χρόνῳ διαπλάττεταί 
Γ] » 8 ) ία , Ν « 

τὲ καὶ μορφοῦται. τὸ δὲ Θῆλυ πλείον. πρόδήηλον γὰρ ὡς 

τῷ Θερμῷ καὶ ξηρῷ Θάττον μὲν ὁστοῦν πήγνυται, Φᾶττον 
ὃ ἀποτείνεται τὰ νεῦρα, Θᾶϊτον δὲ αἳ φλέβερ συριγγοῦνται 

καὶ τὼ ἄλλα πάντα διαπλαττεται µόρια καὶ ὕλον τὸ σώμα 
σύντονόν τε καὶ ἔτοιμον εἰς τὰς κινήσεις γίνεται .. 

ας ο ἄε ας α 

ο αἱ δὲ καθάρσεις φοιτῶσι ταῖς πλείσταις ἐπί 
/ ῃ 5 ια -” ’ 3 

τινα χρόνον συνειληφυίαις ἐπὶ μὲν Θηλειῶν τριάκονθ 

ἡμέσας μάλιστα, περὶ τετταράκοντα δὲ ἐπὶ τῶν ἀθῥένων, 
ὕταν δὲ συλλάβωσιν, αἴσθησις ἐγγίνεται μάλιστα τοῖς λαγύ- 

σιν. ἐνίαις γὰρ γίνονται πληρέστερα εὐθὺς, ἐπὶ δὲ τῶν 
ιοῤε ὺς ἐπὶ τὸ πολ ἐν τῷ δεξι ΄ μᾶλλ ὶ τὸ ἀθῥέόνων  ὦς ἐπὶ τὸ ὐ ἐν τῷ δεξιῷ μᾶλλον περὶ τὰς 

ΧΧΧΙ. 

Ε/[Γογπιαξμς ᾖ[οείμς φιο οεἰετίμς Ἱππονείιγ, «ο γιΤΓιώ εαΤ- 

αἶι' ας ἁἰμίτιις Ιπιογεππεπίμπι Ἰαδεῖ, 

ΘΟά1πι πια[οα]ας {οεπιῖπα ποπ [ο]απι οπΠάτου, νεταπα 

οἱ [ιεοῖου αἳἈ οτία εχ][αί, Ὀγενιοτί εἴῑαια {επιροτο ἀε]ίπεα-- 

ἴατ οοπ/{ογιπαίατααςε, {οεπιῖπα γετο ἁῑαίανΠΙοΓΙ. Οομ/{ἱαί 

επΊπα 1Π οα]άο εἰ [οσο οίϊας αμϊάεπα ο οοπρ]ηβῖ, οἶΠιις 

ΨΟΥΟ Ἠεινο Ῥγοίεπάϊ νεπᾶδαιο ο 5 οχοαναγῖ οἱ οαείο- 

χα5 Ῥαγίεδ ΟΠΊΠ68Φ οΟΠΠΟΥΠΙΑΥΙ αεἳ απϊνεγ[απη οοχρα5 αἆ πιο- 

ίμςδ Ρτοπηρίαπι εἰ οοποϊηπαίαπι τεᾷῖ κ κ 

τς ος προ ε ο Ῥιτραίίοπες 

απἴεπι Ῥτοειηί Ρ]ηγ]παῖ ᾳποάαπι ΤεΠΙροτε οοποιρίεπ ρα, 

ἵπ οοποορία {οεπαίπαταπα απ] επι π]ρο[απο ρταε[εγίῖπι ἀῑς, 

Ιπ ΠΙΑΓΙΠΠΙ γεχο οοποθρίι οἶγοα απαζγασεΠηχΠα. (οπεερίας 

νετο τεῖ [6επ[ις ροήβπαπα διαφ αἀπρογί, Νοππμ]]15 

επἶπι ἀετερεπίε Ρ]επίογα Παπίέ, ππατῖρας απἶάετι αἱ Ῥ]α- 
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ἑβδομήκοντά γίνεται ἤ κίνησις. τῶν δὲιθηλειῶν ἐν τῷ ἄρι- 
ῦ περὶ ἐνενήκονθ ἡμέρας. ᾿ οὐ μὴν αλλὰ ἀκρίβειά στερω πὲρι ἐνεν/Ο) 1/μέθας. μὴ θιρειαν 

΄ : 3 / ε , , Δ ΔΝ ” 3 

7ε τούτων οὐδεμίαν υποληπτεον. πολλαις γαρ το δήλυ ἓν 

δεξιῷ κινεῖταυ καὶ πολλαῖς ἐν τῷ αριστερῷ ἄθῤῥεν. καλοῦν- 
ταυ δὲ ἐκρύσεις μὲν αἳ µέχρι τῶν ἑπτα ἡμερῶν διαφθοραὶν 

ἐκτρωσμοὶ δὲ αἱ µέχρι τών τετταράκοντα, καὶ πλεῖστα τῶν 

πυημάτων ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις διαφθείρεται. πᾶσαν 

δὲ τὴν τελείωσιν τῶν μορίων βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ 
Ώήλυ του ἄθῥενος. ὅταν δὲ γίνονται Φᾶττον τὰ θήλεα τῶν 

ἀθῥένων καὶ νεότητα καὶ ἀκμὴν λαμβάνει καὶ γῆρας. ἓν δὲ 

τῷ σώματυ Ἀίνησιν παρέχεται μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ 
κάν Ν 

ἄθῥεν τοῦ Θήλεος καὶ τίκτεται Φάττον, τὸ δὲ θήλεα βραδύ-- 

τερον, καὶ ἄλλοις μὲν ζώοις εἷς ὧρισται τοῦ τύκου χρόνος, 
(νθρωπῳω δὲ πολλοί. καὶ γὰρ ἑπτάμηνα καὶ ὀκτάμηνα καὲ ἀνθρώπῳ γὰρ ἑπτάμη μὴ 
3 ’ 3 [ή μα 3 

ἐννεάμηνα «γίνονται, ἀλλὰ καὶ δεκάµηνα. Ἅἔνιαι δὲ ἔπιλαμ- 

βάνειν νοµίξονταυ καὶ τοῦ ἑνδεκάιου µηνός. "{πποκράτης 
Ὕἡ 3 ” [ή ” ΄ 

δὲ ἢ καὶ μαθητὴς αὐτοῦ «ΠΠόλυβος ἐν τῷ περὶ φύσιος παι- 

τῖωππα 1π ἀεχίτῖ πιαρῖς οἶγοα [ερίπασεβπιππι ἄῑεπι Πε 

πηοίμς, Γοεπιϊηῖς ἵπ Ππ]βχϊς οἴγοα ποπαρο[πηαπι ἀῑθπι, Ψο- 

ΤΗΠΙ Τ4ΠΙ6Π ἀοεοηταία Ἠμ]αδοο οετἰαἆάο πα]]α οοη]οϊεπάα 

εΏ,. Μι] επΊπι ππα]Πετῖρας {οεπιῖπεις {οείας ἵπ ἀεχίτο, 

πιὈ]{196 ᾳποςπε 1π ΠΠΙΠΥΟ ππα[οι]αθ Πονοίατ. ΆῬοχτο εΠ]ι-- 

κας νοσαηίαχ ΟΟΥΓΙΡΙΙΟΠΘ5 41αθΘ ρεχ [ορίεπι ἀῑες επί. 

ΑΡοτίϊοπες απίεπι 4αε αἆ αιαταριηία πδαπε εγεπΙαπές 

αἴᾳαε πιπ] [οείις Ἠοο ἀῑεγάπι {ραίίο οογταπιραηίἁχ. Το- 

Ίαπι Ὑετο ρατυπι ροτ[εοίΙοπεπι ἰατάίοτοπι {οεπαῖπα α παπι 

τηας τεορῆ, Όμιπι αἀίεπι {οεππαθς Πα ππαγες οε]εγίΠ6 

ΡΤοσγεεΠ ΕΠΣ, Ἠαε ᾳποφαθ Ἰανεπίπίεπι εί Ποτεπι εἰ [εποοίι- 

ἴεπι οἶΠις οοπ[εφαιπίατ,.  Μαίοι]ας απίεπι 1Π ΟΟΤΡΟΤΕΘ 

απαπι {οεπαίπα πια]ογοπι πποίαπα Ῥ]ετυππηαε οοποῖίαϊ εἰ {α-- 

οἶ]]ας Ῥατίαχ, {αγάῖας {οθπαῖηα,  Αἴαε οαείετῖς απἶάεπι 

πια ρας πωυπι ἀεβηϊίιαι ο ρατίειΙ (επραδ, Ἰοπαῖηί 

νετο πιπ]ία.  Ἐτεπίπι [ερίίπο, οοἴβνο εἲ ΠΟΠΟ ΠΙΘΠ[Ε 

εἀυπίαχ, 1πιο εἴῖαπι ἀεσίπιο, ΠΟΠΠΙΙΙ4ε οεἰῖαπι ἀπάθοῖπιτιπα 

“4Πησετο Ῥτοβίοπίητ. Ἡϊρροοταίε» αιἴεπι αιῖ εἴῖαπι ἀρίας 
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Ῥαά. Οµαστ. ΣΧ. [Γ1416. 4177.1 

δίου φανερῶς ταῦτα εἶπεν ὡδὶ γράφων" τὸ μὲν θῆλυ τὴν 
πρώτην πῆξιν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι καὶ δύο τὸ µακρό- 
τατον. τὸ δὲ ἄρῥεν ἓν τριάκοντα ἡμέρησι τὸ µακρότατον, 
ὡς γὼρ ἐπὶ πολὺ συμβαίνει ἓν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἢ) ὀλίγῳ 
µείονι ἢ ὀλίγῳ πλείονι ταῦτα διαρθροῦταυ. καὶ µετ ὀλίγα, 
πολλαὶ δὲ γυναῖκες ἤδη [177] διέφ8ειραν κοῦρον ὀλύγῳ πρόσθεν 
τριάκοντα ἡμερῶν καὶ ἄναρθρον ἐφαινετο. ὁκόσα δ ὕστερον 
ἢ ἅμα τριάκαντα ἡμέρησι διηρθρωµένα ἐφαίνετο ἐόντα καὶ 
ἐπὶ τῇ κούρῃη κατὰ λόγον τὸν τεσδαράκοντα καὶ δύο ἡμε- 
ρῶν, ὁκόταν διαφθαρῇ. καὶ προσέτυ' αἴτιον δέ ἐστιν, ὅτι τὸ 
θῆλυ πήγνυται ὕστερον καὶ διαρθροῦται, ὅτι ἡ γονὴ ἀἆσθε- 

γὲστέρη ἐστὲ καὶ ὑγροτέρη τῆς Θηλείης 1) τοῦ ἄρσενος. 

καὶ ἀνάγκη ἐστὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕστερον πήγνυσθαε 
τὸ δῆλυ 1 τὸ ἄθῥεν. αὕτη καὶ ἡ ῥώμη τὲ καὶ θερµότης ἐκ 

τοῦ σπέρματος Θερμοτέρου τὲ καὶ παχυτέρου λαμβανόμεναυ 
αἰτίαν παρέχουσι τῷ παιδίῳ ταχυτέρας τῆς κινήσεως, ὡς 
τὸ ἄρδεν τρίτῳ τῷ μηνὶ, τὸ Θῆλυ δὲ τῷ τετάρτῳ κινεῖσθαυ. 

ἀἰ[οίρα]ας Ῥοΐγρας Ίρτο ἆε παϊητα ῬΡιετῖ Ἠπεο Ἰϊ5 ῬΡτο- 
πιποϊαἰας [οτιδ1έ, Εοεπιῖπα απ]άεπι ΡΣΓΙΠΙΔΠΙ οοποτείῖοπεπι 

αμα ἀτασε[πιο [εομπάο ἀῑο πί Ἰοηρφί[ππιο Γα[οιρίε, πιᾶσοιι- 

Ί19 νετο {τίρεβπιο ἆῑο αἲ Ἰοηρί[ππιο. Ότι ΡΙατίσιαπι επῖπι 
Ἠοο Ίεπιροτε γε ραιίο Ῥτενιοτί απὶ Ῥαπίο ἁῑαασπϊογᾶ 

Ἠαοο αγϊοα]ατὶ οοπ ης]. Αίἴφιπο ραμ]ο Ροβ: πιµίέαε ππι- 

Ίτεγες Ίαπι ἴπαπεμίμπι οογγμμετιπὲ μαμίο απο Γγὶβε[ίπαμτα 

ἀἰεπι εἰ ἱπατεομίαίμς αρρατεδαι. Όπαεσιπηπθ γετο Ρροβ 

γιρεβπιυπα νε] 1ρ[ο ἰγισε[ῄπιο ἀῑε ατἰιου]αία ε[[ε νιάεραιι-- 

ἴωσ εἰ {π Ῥπε]]α Γεοιπάσπα ἀῑεῖ αααάταρεβπα {εοαπᾶϊ οοπι-- 

ΡυίαΙοπειη, απαπι οογγηρίίο Πεν. Ἐϊ Ῥταείετεα: οαιία 

νοχο ο{ῖ, ᾳαοά {οεπιῖπα Ρροβετία οοπ{ογπιείαν εἰ αγιῖοα]ε-- 

τμχ, ααοᾷ σεπϊίιχα Ιπιρεοϊ]]ίος Πὶ εἴ Ἰιπιάιος Εοεπιῖπα 

πηα[οα]ο. Όια ταΙοπθ πεοε[α ε[ {οεπΙπαπι πιαδοιπ]ο Ρο- 

Πετγίοτεπι οοΠ{ογπιατ], Ἠοο αιίθπι τοριχ ϱὲ σαἷος εκ οα- 

Πάϊοτί εἰ ογα[Ποτί [επι]πο αοεερία οε]ετῖοτῖς πιοίας 1π{αΠ{ἱ 

οαυ[απι Πία ρταερεηί, τί πια[οι]ας {εγίῖο πιεπίε, Γοεπηῖπα 

αιιΒτίο πιονοαίαχ, Οποά εἰ ἵπ οοάεπι Ἠβγο πιαπΙ{ε[ίο Ρτο- 



ΛαάΙΓΙ41{ΗΝΟΣ ΕΙΣ 41Ο ΤΠΟΜΝΗΜάΙ. 4 - 
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« 

ὃ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ Ἰθάμματυ φανερῶς εἰρημένον εὑρήσεις 
ὡδί πως' ὅταν οὖν τὰ ἄκρα τοῦ σώματος τοῦ παιδίου ἔξω- 

-”. 3 ὃς / ή θῇ ἔξω καὶ οἳ ὄνυχες καὶ αἳ τρίχες ἐρῥιζωθησαν, τότε δὴ 
καὶ κινέεται καὶ ὃ Χρόνος ἐς τοῦτο γίνεται τῷ μὲν ἄρθῥενυ 

- ” ” 4 ’ ’ - λ ΦΑ 1 ον 

τρεῖς μῆνες, τῇ δὲ Ψηλείῃ τἐσσαρὲ». ὧδε γαρ ἐπὶ τὸ πλεῖι- 
4 ο | 4 4 Λ ΄ 3 

στον συμβαίνει. αἰτίαν δὲ προσείθεις φησὶ, κινέεται δὲ 

πρῶτον τὸ ἄρσεν, απὺ γὰρ ἰσχυροτέρας καὶ παχυτέρας 7ο- 
.. , ο. .] - Δ [ή ” . ” ε 3 

νῆς γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο τὰ θήλεα Θάττον ἡβῶσι, ὡς ἔν 
τῷ περὶ ἑπταμήνων Ἀλέλεκται. καΐτοι φησὶ, τά γὲ ἄλλα 

ὕταν Χχωρισθώσι τῆς μητρὸς αἳ θυγατέρες τῶν κούρων 
Φᾷᾶσσον ἡβώσι καὶ φρονέουσι καὶ γηράσκούσι διὰὼ τὴν ἀσθέ- 

! 

νειάν τὲ τῶν σωμάτων καὶ τὴν δίαιταν. 

λ1β.. 

Οἳ πόνου περὶ τρίτην ἡμέραν πρὸς τῇσυ πεντήκοντα καὶ 
ἕκτην, πρὸς τῆσιν ἑκατὸν, μῆνιαῖου δευτεραίῳ καὶ τέταρ- 

ταίῳ. 

παποϊαίαπαι Ἠϊς γετρῖ Ιπνεμῖθ  Όπαπι 6Ί6ο οχἰτεπιαθ 

Ρατίες εοτροσῖδ Ῥαε]]ῇ {ογαφ εχρι][αο {μετμῖ εἴ πηριες εἰ 

σαρῖ]1 ταᾶῖοες ερετῖηξ, ἴππι οετῖε εἴἶᾶαπι πιονείατ, Αίΐαε 

Ίεπιρας αἆ Ίοο ἀε[ιπαίαπι ε[, πιαδοµ]ο παπα πιεπΠπα, {οε- 

πηΙΠαε Ύετο ΦΙΙΒἴΜΟΥ, Θίο επῖπι αί Ρ]ηχπαπι αροῖςα. Λά- 

ἀῑία νετο οαυ{α εἰοαπῖίατ, πιονείασ αὐίεπα ῬΡτΙΠΗΤΙ πηᾶδ, 4 

τοβι [οτε Παᾳαιάεπι εἰ ογαίἹογε βεπ]ίατα Ργοοτεβ!ῖυχ,. Ῥτο- 

1πάεφιε {οεπιπαε Ῥτοπιρίϊας τηρείοαπί, ταξ 1Ππ Ίρτο ἆᾳ 

Γεριϊπιεβτϊ Ῥατία ἀῑοίαπι ε{. Αίηιε Ῥταείεγεα αἀῑοΙε εί 

βία: Όσαυπι αὖ πίετο {εοε[ετῖπί β]ίαε Ίαγεπαπι ππα]Ἱεγαπα 

οε]εγῖας ρυρε[οιηί εἰ [αριαπί εἰ Ῥτορίεγ ΟΟΓΡΟΣΗΠΙ 1Π16-- 

ο] λαίεπι εἰ ν]οίας ταίίοπεπα [επε[οιηί, 

ΧΧΧΗ. 

Γιαδογες ιεγείο [µρτα ομµίπφµαβε[ίπιμπα αε εἰ [επιο [ωρτα 

οεπξε[ίπαμπι οδογἰµπέµτγ. Ίναδοτες ππεπ[ἐγμϊ τεγεῖο, φμίπέον 

Γερείπιο, ΜΟΠΟ ππεπε εἰ [εειπάο εἰ ΦφμαΤίο. 
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Ε. Οµατι. ΤΧ. [177.1 
Π]όνους καλεῖ πάντα τὰ καθ ὕλον τοῦ κυήµατος χρό-- 

νον συμβαίνοντα, ἤτου ἐν τῇ διαπλάσει, ἤτου ἐν τῇ κινή- 
σει, ἤτου ἐν φθορῷ, ἤτου ἐν τελειώσει, ἤτου ἐν τόκοις γί- 
νηταί τι. ὡς γὰρ τοῦ παιδίου οὐχ εἷς ἐστιν ὕρος τεταγμέ- 
νος, οὕτω καὶ οἱ πύνοι ασύστατου τυγχάνουσιν ὄντες. καὶ 
γὰρ κατὰ ποικίλην τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς αέρος τὲ καὶ χώ- 

θας καὶ ἠλικίας καὶ διαίτης καὶ κράσεως καὶ τῶν γυναι- 

κῶν τὸ σπέρμα ἐκλαμβανουσών τὴν φύσιν, ποικίλος καὶ ἅμ-- 

φίβολος ὁ τῆς κυήσεως χρόνος ὑπάρχει. ὮΌὅπερ ἐν τῷ περὶ 

ἑπταμήνου φησὶν Ιπποκράτης κατὰ ταδε, ταῖς δὲ γυναιξδὶ αἳ 

συλλήψιες τῶν ἐμβρύων καὶ οἱ τρωσμοὶ καὶ οἱ τόκου ἐν του- 
τέῳ τῷ χρόνῳ κρίνονται, ἐν ᾧπερ αἵ τε νοῦσοι καὶ αἱ 
ὑγίειαι καὶ οἳ θάνατο τοῖ σώμασιν ἀνθρώποισυ. 
ταῦτα δὲ πάντα τὰ μὲν καθ ἠἡμέρας, τὰ δὲ κατ ἐἑνι- 

αυτόν. καὶ ἐν τῷ ἕἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἔχει τάδε, 
οἳ πόνου τρίτῳ, πέµπτῳ, ἑβθδύμω, ἐνάτῳ μηνὶ, δευτέρῳ, 

τετάρτω, ἕκτω, ἔνθα τοὺς ἀρτίους μῆνας τοῖς ἀναρτίοις 

παραβάλλει, ὃ δὲ λέγει περὶ πεντήκοντα καὶ τριῶν, ἔτυ 

Γαβογεθ γοσαί ᾳΠαθοππ(πθ σγανιἁ]ίαίϊς {εππρογε π{ετῖ8 

αοοϊἀαπε, [νε ἵπ οοπ/{ογηιαίἸοπθ, ᾖνο ἵπ πιοία, [νε 11 

αΡοτία, νε 1Π Ρεγ[αοῖοπα, [νε Ιπ ρατία απἴοπαπι ενε- 

π]αί, Οιεπιαάπιοάσταη επῖπι Ῥπε[]ο ποηπ πας ε[ {εγπαῖπας 

οοπβα(πίας, Πο οἱ Ιαρογες Ιποοπ[ίαπίες ἹΙποιάαπί, Εἰεπῖπι 

Γεεαπά πα ἀϊνοτ[απι πο απιβρΙεπ15 αΌτίδ εἰ τεριοπῖ5 εἰ αο- 

ας οἱ ἀῑαείαε εἰ {επιρογαπιεπίϊ οἵἳ ππ]εγαπα {επιεπ εκ- 

οἱρίεπῖ σπα παίπταπι νατίαπα εἳ ἀπρίαπα ϱτανιάτίαιἶς {επι- . 

Ριι εχΙ[Ηΐ. Όποά Ηἱρροοταίες Ίργο ἆο Περιϊπιεβτί ρατία 

Ἰ]θοε νετυῖ Ῥεοδίαϊε: πιμεγίθις αιιδεῖῃ Γοείπισαπ «Οποε- 

Ρείοπες, αὐοτῖμς εἰ ραγίις ᾖοεοε ἴΕΠΙΡΟΤΕ ]μάϊοαπέμγ, Φφμο 

εἳ πιοτδὶ εἰ [απίίας εἲ πιοτ ᾖιππαπὶς οοτροτίδι5, Ἠοταπι 

αὐίεπα οπιπίαπα αἰα Ππσα]ῖς ἀῑεβιας, αἰια αποίαπηῖςδ, Βεχίο 

4ποαφπε ερϊἀεπιῖογαπα Ἠαεο Ἰαραί: (αδογες τεγίο, οφ αΐπεο, 

/ερείππο, ποπο ππε[ο, [εεωιᾶο, φματίο, /επίοι Όπο Ίουο Ραγε5 

πιεη[ες Ἱπιρατίραφ οοπιραταί. Όποά απίεπι ἀῑοιξ ἆε ο Τή-- 

ᾳΠαδεΠΙΠΟ {εχίῖο ἀϊᾳε, Ριαείεγεα ἆε οεπίε[βππο Γεχίο, Ρτορο’ 

{οπίεπίῖαε Πππ]ο εΒ, αᾳπαε 1ῃτο ἆςος αἰϊπιεπίο Ῥγοπαποῖα-- 
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Εὰ. Οτι. ΤΧ. [17τ. 17Α.] 
δὲ περὶ ἑκατὸν καὶ ἓξ, σχεδὀν ἐστιν ὅμοιον τῷ λεγομένῳ ἐν 
τῷ περὶ τροφῆς, ἄλλου, φηοὶν, [ 178 ] ν΄ ἐς ἰδέαν, ἐς πρῶ- 

τον ἄλμα ϱ’, ἐς τελειότητα τ, ἵνα τὸ περὶ τών πεντήκοντα 

τριῶν λεγόμενον, ματὰ δεύτερον μῆνα, τὸ δὲ περὶ τῶν ἕκα- 
τὸν ἓξ κατὼ τὸν τέταρτον συμµβῇ. 

/ 

1) 

4 δεῖ εἰδέναι ἐς τὸν ἑπτάμηνον 1) ἀπὸ }υναικείων ἀριθμη- 
τέου οἱ ἐννέα μῆνες ἢ ἀπὸ τῆς συλλήψιος καὶ εἰς ἔβδο- 

µήκοντα καὶ διακοσίησιν οἱ Πλληνικοὶ μιῆνὲς γίνονταυ καὶ 

εζ τυ προσέευ τούτοισυ καὶ ἤτου τοῖς ἄρσεσιν }} καὶ τῇσυ 
Φηλείῃσι, ταῦτα ποιέεταυ ἢ τὸ ἐναντία. 

ῃ ] ῷ ’ 5 ’ / 

«Ἀκεπτεσθαι περὶ τοῦ ἕπταμήῆνου τὲ καὶ ἐννεαμήνου τό-- 
.. 3 ” ” | ΄ ς 

κου παραϊνε.. αλλα καὶ περὶ τοῦ τοῦτον τὸν χρόνον ὑπερ- 
΄ υ. Ν στὸ Ν ) ” ε ; “ ε 

ῥαλλοντος. ὅῇ γαρ οὗτος καὶ τὸν τῶν /πποκρατους ἑβδο- 

µάδων λόγον φυλάττει. οἱ γὰρ ἐννέα μῆνες τὸν ἀριθμὸν 

διακοσίων καὶ ἑβδομήκοντα ἡμερών περιέχουσε, ὡς µεμαθή- 

{ατς αμα, ἀπαπῖῖ, αἆ {οείας Ιάεαπι φαπαπαρϊπία ἀῑες, αἆ 

Ῥτ πάπα πποίαπαι οεπίαπα τεφυ]γαπές αἆ Ρρογ[εσΙοηεπι τε 

οεηίο5, τί ᾳαοά ἆο απἰπᾳπασεβπιο {ετίο ἆἱθ, {εοαπάο 

ΠΊΕΠ{Ε; αποά νετο ἆο οεπίοβπιο [εχίο, απατίο ΠπεΠ{ε οοΊι- 

πηρα, 

ΚΙ. 

Όμαε αἆ [επεβγετι ραγέιτη πο[]ε ορογἰεῖ αμῖ α ππεπ[ΗΤι 

μπι αμὲ εοπεερἔίοπε πουεπι ΠἹεπ]ες πιπιεγαπαὶ [ιπὲ εἲ 

αἆ Γερεμαςύιια ας ἀμοεπίος ἀίει Εγαεοὶ ππεπ/ες οοπ[ι- 

οἴμπίμγ. οδὶ ομιά Πὶς αεεεᾶαξν γταείετεα υἰάεπάμπι ε[ξ. 

Οι εεἰατππµπα ἐ[ία πια[ομίς αμ ᾖοεπππίς απ εοπίγα- 

τία ε[/ιοαπεμτ. ἡ 

Ώε Ρατία {μπι απῖ Γερίῖπιο Ιπθµ{ς ἔππα απ] ΠΟΠΟ εᾱῖ- 

{πτ ἀεοεγπεπάϊ αι οοπΠ]αη, Ίππο ΘΗἶαπι ἆο οο απῖ Ίιοο 

ἱεπιρας εχπρεγαῖ. Ηϊο επἶπι υἱνιί εἰ Ἠεράοπιαάατιιπι ΗΠτρ-- 

Ροοτα(ῖς ταίϊἴοπεπι [εγναῖ. ΊἈογεπι Πᾳαἶάεπι πἹεη[ες ἀπποσ-- 

ἴοχαπα Γερίμαρίμία ἀῑεγαπι ΠΗππεγΙπι οοπ που, πί εκ Ἠῃγο 

σΔΙΕΝΗ5 τομ. ΧΝΙΙ. ΄ Εξ 



αι) ΙΠΩΗΟΙΝΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ {ΗΠΙΙΩΙΝ ἢἨ 

ἘΕά. Οµαχι. ΙΧ. [175.] 

καμεν ἐκ τοῦ περὶ σερκών, ἔνθα γράφει, ἐννέα δὲ μηνῶν 
καὶ δέκα ἡμερῶν γόνος γίνεται καὶ ζῆ. καὶ ἔχει τὸν ἅρι- 

Φμὸν ἀτρεκέα ἐς τὰς ἑβδομάδας. τέσσαρες δεκάδες ἔβδο- 

μάδων ἡμέραι εἰσὶ διακόσια ὀγδοήκοντα. ἐς δὲ τὴν δὲ- 

»άδα τῶν ἑβδομάδων ἑβδομήκοντα ἡμέραυ 

) ἓὶ λα ὁ δὲ λέγει τοὺς ἄλληνι- 

κοὺς μῆνας γἰγνεσθαιυ ο Φε 

λδ.. 

Τώ ὠμάτων καὶ πομµάτων οἳ ὤμου καὶ οἱ μαστοὶ ἐ ὧν βθωματων πα µου κ ώς 
5. ω ” ” ε 3 , η 3 

σώνται καὶ τῶν ἓν τῇ πεφαλῇ αἱ ἀκρασίαι καὶ τὰ ἐμ- 
’ 3ε. ”, 3 3 

φυσήµατα ποιέουσιν αὐξήσιας, ἔσε ἂν τὰ ὀστέα στὲ- 
ρέωθη. 

Γίνεται γάλα τοῖς θήλεσιν, ὅσα ζωοτοκεῖ ἓν αὐτοῖς, 

ἵνα εἰς τὸν Ἰρόνον τοῦ τύκου χρήσιμον εἴη. ἐποίησε δ' 
αὐτὸ ἡ φύσις τῆς τροφῆς χάριν τοῖς ζῶοις. τοῖς μὲν οὖν 

ἄλλοις ζώοις διὰ τὸ τὸν χρὀνον ἕνα τῆς κυήσεως εἶναι, 

4ο οαγπίρας ἀῑάΙοῖππαδ πῬί Γοτριί: ΠΟΝΕΠΙ πἹεΠΠΗπη εἳ ἆ6-- 

οδοί ἀῑεταπι Πί {οείας, υινιί εἴ ΠΠΠΙΘΤΙΙΗ ρεγΓεοίτιπα ΟΟΠΓ6-- 

οπἰτατ 1π Ἱοράοπιαᾶας. Οπαίιογ πάπια ἀεοπάε Ἱεράο-- 

ππαάαγαπι ἆαπὲ ἨΠΙΠΙΟΓΙΠΙ ἀαοςΠΙΟΥΙΤΗ οοἱοσϊπία ἀἴθγιιπ]ε 

Ίπ ἀεεαάεπι Υεχο Περάοππαάαγαπι [ερίπασιπία οαάσπῖ ἆῑε. 
ο ω) Οιιοἆ νετο ἀῑοῖί (ναερος 

Πεγὶ ππεη/[εδ Ὑ . 

ΧΧΧΙΥ. 

«40 εἀιμι[ῖις εἰ “ροιϊδιις Ιπιετὶ ασ Ἱπαπππηαε Ἱπ[απέμγ. Ὦἵ- 

ος πεεπιρεγαπιῖα εξ α[ῇβαεις Ῥαγεῖισπ εαρὶεὶς ἴπογε- 

ππεπία ]αεἰμπὲ οµοαᾶ ο[]α [γπια εχ/[εεγίπε, 

Τιαο Τουπιϊπῖς ΡρΥοσγεαίατ, αΎπαο 1π [αἱρῃς απίπια] γἱ- 

νυπι οἶσηπηί, τα ρατί ἴεπιροτο Πί πα]. 1Ιά αιαίσπι 

αππιαπίῖρες α]πιοπῖ οταῖα παϊίατα οοπαρατον{ί. ΑΠ φπῖ- 

ἀεπι αππαπίῖρας, 4αοά απίουπι Πε ρατίοπάϊ ἵεππραςδ, 4ο 
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πρὸς τοῖτον αἁπαντᾷ τὸν καιρὸν  πέψις αὐτοῦ. τοῖς ὃ 

ἀνθρώποις ἐπεὶ πλείους οἳ χρόνοι, κατὰ τὸν πρῶτον 
ἀναγκαῖον ὑπάρχειν. διὸ πρὸ τῶν ἑπτὰ μηνῶν ἄχρηστον 

τὸ Γα179] γάλα ταῖς γυναιξὶ, τότε δὲ γίνεται χρήσιμον. 

εὐλύγως δὲ συμβαίνει καὶ διὼ τὴν ἐξ ἀνάγκης αἰτίαν πεπεμι-- 

µένον εἰς τοὺς τελευταίους χρόνους. τελεουµένων δὲ τῶν 

κυημάτων πλέον τὸ περίετωµα τὸ περιγινόµενον. οὐ γὰρ 

ἔτι εἰς πλάσιν τοῦ ἐμβρύου γίνεται ᾗ τροφὴ, αλλ εἰς 

σμικρὸν αὔξησιν, ὥσπερ ἑστηκὸς δη διὰ τὸ τέλος ἔχειν τὸ 

ἔαβρυον. τὸ δὲ γάλα εἰς τὸν ἄνω τόπον χαὶ τοὺς μαστοὺς 

συλλέγεται, διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ταξιν τῆς συστάσεως, ὅλως 

δὲ ἐν ταῖς γυναιξὶ τὸ γάλα τὸ }ενόμενον πρότδρον, ἑπεὼ µη- 
νῶν ἄχρηστόν ἐστιν. αλλ ἅμα τά τὲ παιδία γύνιμα καὶ τεὺ 

γάλα χρήσιμον. οἳ δὲ μαστοὶ τῆς ευρυχωρίας τῆς μήτρας 

σημεῖα εἰσὶν, οἳ καὶ ἐνδεικνύουσι τὰς παρθένους πρὸς σινου- 

σίαν ἐπιτηδείους εἶναι, ὃ σφριγᾶν καλεῖν εἴωθεν “/πποκρά- 

της. δύνανται δὲ καὶ ὑπὸ τῆς πνευµατώσέως ἐξογκοῖσθαυ 

οἳ µαστοὶ, παθάπερ ἐκ τῆς ἀκρασίας 1 κεφαλι αὐξάνεται, 

Ίοΐίο Ίεπιροτο Ἰαοίῖς ει 1] εοποοο[ῖο; ἸΠοπιϊπίρας Υεγο 

αποπῖαπι Ῥίατα [απῖ Ίεπιροτα,.  Φοδσπάσιη ΡυΙπηαπι 118 

Ίεπιρας αἀε[[ε πεοείΤε. ε[. Ῥτορίεγοα απἱε Γερίπηιπη Π1θΙΙ-- 

Γεπι Ίαο ππα]ετίρας Ἱπαί]ε, αποά ἴαπο πε σϊσηϊ]ίαχ,. Αί 

Ίαγο αοοῖἀ1ῖ εκ πεοε[ῄατία οαι[α τα]Μπαῖς {επιροτίραβ ο0π-- 

εοοΐωπα, Ρεγ{εοιῖς απίεπι {οείβας εκιρεγαί εχοΓΕΠΙΘΙΗΓΠΤΗ. 

ΊλοἩ επῖπι απιρ]ής αἆ {οείις {ογπιαίίοπεπι αΠπιεπίυπα οι, 

{εά ποππῖμα] αἆ Ἱπογεπεμίαπι ἵαππαιμαπι Ίαπ οοπ/[[ίοπς, 

αποά [απιπιαπα Ῥοτ[εοίΙοπεπα [οείιπα οοπ[εφαπίς [ᾳ, ἴαο 

θυίεπι 1Π Ίοοο {[αρετῖίογςθ αἱ πιαπιπιῖν οοἱΗΙδιίαγ Ργορίεγ 

οοπβΗ (ποπ ΟΥάΙΠεΠ α Ῥτ]πο]ρίο Ῥοβίμπι, ΑΙ ]αο οπιηΊπο 

ππι]1ετῖρας απίο [ερίϊπαπι ππεη[επι ογεαίαπα ΠπαΠίε εἴ, 

Ὕετιπι [πια] αἴηαε ρατίας νἰῖα]ος Γαπί, Ίαο «πποφιιε ἴμπο 

π1ι]ο ε{ἰ, Μαπιπιαο απίειπι αππρηάἰπῖς α{ετὶ Πσπα [απί, 

ᾳπαε υΙγσίπερ εἰῖαπι αά πια Ππιοπίαπι 1άοπεας ε[[ο ἆεπιοι-- 

Πναπε, πας {πτβεηίες νοοαγε οοπ[αενῖῖ Ηιρροοταίες. Ύδγιπι 

ες αἳ Ἱπῃαίίοαε ρο[απί Ππαπιπιαο Ππππιείσετε, απιεπιας-- 

εεο 
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Κά. Όµα8ε. ΤΧ. [110.] οι 
ἔστ᾽ ἂν τὼ ὁστέα στερεωθη, ἅπερ ἓν τοῖς παισὶ βραδυτερον 
σκληρύνεται. 

λε. 
- Ν , 

Τῶν ἐπιμηνίων περίοδος, τὰ πρὸ τούτων βαρέα, ἆδελ- 
φὼ τῶν ὀκταμήνων πόνων. 

ΤΠολυειδῶς τὰ ἐπιμήνια κωλύονται καὶ ὅπως ἂν ἡ ἐπί- 

σχεσις ποιῆται. ἴσμεν τὴν ὑγυείαν σφαλερὰν εἶναι, καθάπερ 

εἴρηταν ἓν τῷ περὶ γυναικείων πολλάκις αὐτῷ. ψέγει δὲ 

ἐνθαδὶ τὰ βάρη τὰ ἐκ τῶν ἐπεσχημένων τῆς μήτρας περιτ- 
τωμµάτων γινόμενα καὶ τοις τῶν ὀκταμιήνων πὀνοις ὁμοιοῖ, 

οἳ καὶ μεγάλοι καὶ δύσφορου καὶ κινδυνώδεις ὑπάρχουσιν. 
διὸ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ γυναικείων γέγραπται ταῦτα, ἣν δὲ 

τὰ ἐπιμήνια παντάπασι μὴ ἡ χωρέοντα, γίνεται ὑπὸ νόσου 
) παχέα καὶ γλισχρὼ ἢ κολλώδεα. χρὴ οὖν πρώτον τὴν 

κοιλίαν καθαίρειν ἄνω τὲ καὶ κάτω." έπειτα τὰς ὑστέρας 

πιοάσιη εχ ΙΠίαπιρεγῖε ἑαρυῖ απσείασ, ᾳποιςᾳαε οἶῖα Γο]ῖᾶα 

οχΗιετίπέ, 4Ἡαε Ρεν] {αγάῖας Ἱπάαγε[ουξ. 

ΧΧΧΥ, ᾿ 

{επ[έγμαγπα ριγβαίίοπιµπι εἰ οἴτομίέμς, Φιαε απἲε Ίας 

Ίωπε βγαυἰταίες, οοϊπιεγίμπι ἰαδοτίδως [ιπὲ [ππῖίες. 

Μεπῄταα πια] πιοᾷῖς ΡρτοἨίρεπίαν εἰ πα [αρρτε[ῇο 

Παϊ, ΘὈείπιας [απ]αίοπι Ἰποετίαπι εἶε, απεπιαάπιοᾶαπι αἩ 

αιιοίογο Ἠργο ἆε ππιετίρας [αερο Ῥτοπτιποίαίαπι εΠ. Ἠιο 

αιίεπι ργαν]ίαίες ἀαιηπαί, πας εκ [αρρτε[ῖ 1π πίογο εκ- 

ογεπιεη!ῖς ορογϊππίασ, Ύπαςδ οοΙπιεβτίαπαι: Ἰαβοτίρας Ππι]]ος 

ε[]ῃοίξ, απ πιασπϊ εἲ ἴο]ἱεταία ἁπ[ιοῖ]ες εἰ Ρετίοα]οΠ οεχ]Πῖ- 

παπί. Ῥτορίετοα Ῥτίπιο ἆθ πιεις Ἠαεο [οπῖρία [απί: 

δὲ αµτεπι ππει[έγµα Οι ΟΠΙΠΙΠΟ [εςε[}εγίπε, 1 α ΠΙΟΤΡΟ 

πι, ααἲ τρία οταίἶα, ν][οεο[α οἳ ρἰαπο[α [απί, Τίαφαε ρτῖ-- 

πΙΠπΙ Υοπίες [αγά ας ἀἆθοτ[ιπι ριγσαπάας ο, ἀεϊπᾶε 

υἱεγῖς ρε[ατία αἀππονεπάα, ααἴριας [αηριῖς [εγνείαχ, 1Π[ος-- 
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προσθέτω, ἂφ οὗ αἷμα καθαίρεταυ καὶ διαλείπειν καὶ πῖ- 

σαι, ὑφ οὗ αἷμα (η, καὶ τὰ λοιπά. καὶ πάλιν καὶ πόνος 

ἔχει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε τῆς γαστρὸς κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ τόν 

τε τράχηλον καὶ τοὺς βουβῶνας καὶ τὴν ὀφύν. ἔστι δὲ καὶ 
ᾖσιν, ἕλκεα γίνεται ἐν τῇσε µήτρησε καὶ κάτω ὑπὲρ τοῦ 

βουβῶνος καὶ κινδυνεύσει ἀποθανεῖν. καὶ ἦν μὴ ῥαγῇ τὰ 

καταμήνια, διενειρχθέντα ἓξ μῆνας πείσεται πάντα ἅπὲρ τῇ 

ἀτόκῳ τῷ καταμιήνια ὁδὸν οὐ δυνάµιενα ἐφευρεῖν. ἓν δὲ τῷ περὶ 
ἀφόρων αἰτίαν ἀποδιδοις, διότι γυναῖκεο οὐ συλλαμβάνουσεν, 
γράφει ταῦτα, ἣν δὲ γυναικὲ μὴ χωρέη τὰ καταμήνια πάµ- 

παν Ἰ ὑπὸ πόντων τῶν εἰρημένων, καὶ οὕτως οὐ συλλαμ- 

βάνει. αἳ γὰρ φλέβες τοῦ αἵματος πλήρεις ἐοῦσαυ τὴν 
γονὴν οὐ δέχονται καὶ ἐν τῆσε µήτρησιν αἵματος ἐκεῖναι τι 

χρονίου πᾶσα μηχανὴ ὅτι ἀποκωλύει τὴν γονὴν τρέφέσθαυ, 

αδελφὼ δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ ὅμοια καὶ συγγενῆ, καθώπερ ἐν 

τῷ περὶ διαίτης ὀξέων νοσημάτων γέγραπται, πολλὰ 1δελ- 
φισµένα, τουτέστιν ὁμοιούμενα καὶ ἱκανῶς συγγενῆ. διότι 

τῶν συγγενῶν σωγγενέσταταυ πάντων εἰσὶν οἳ [180 1] αδελ- 

πηεπᾶαπα, Ἱπσαπάππι, απο [αηραῖς Ργοᾶεαί αἳ οπεῖεΓα. 

Δο ΊΤεταπι: εἰ Ίαβοχ α]ίας εἰ α]ῖας Ρανίεο νεπ(τῖς ΙΠΓΟΤΙΟΓΕΣ 

Γα8 απιρι]σο, οετνίσοεπι, ἵῃσπεπ εἰ Ἰππιῦος οσοαραί. Όμαθ- 

ἆαπα οπῖπα [αηὲ πππ]Ίεγες, ααίρας ἵπ α{ετὶ Γαμέ πἶοενα εἲ 

ἀεοσγ[απι {αρτα ἵπσαει εἰ Πμίεγίτο ρετίοΠίαπίατ,. Όποά { 

ππεη[ῄχια ποπ εγμπιραηί Ἰπο]αία [εκ ππεπῃρας, Ῥαεπίαν 

4παεσΠπ(Ιε ρατίαγΙεΠΕΙ ΠΙΕΠ/[ΙΠΟ γ]απι Ιπνοπῖτε πε(πεΠηΙ, 

1μῦτο ἆαε Πετ]ῖριις εαπίαπι χοάάεπα, οι πα]εγος Πο 

οοπειρίμηῖ, Ἠαεο {[επριί: Π απίεπι ποπ]]ετί ποπ ρτοεαπί 

οπιπΊπο πιεπίτπα οὗ οαιι[ας ΟΠΊΠΕς ργαεάϊοίας, εἰ Πα ηΟΠ 

οοποῖρΙΐ. Ίαπι νγεπᾶαο Ῥ]επαε [αησιῖπε {ΕεΠΠΕΠ ΠΟΏ οχεῖ- 

Ρίαπῖ εἰ αποά 1Ππ πετ αῑα τεπιοτείαχ αἰῑαιπιά [απσαϊπῖς 

εο ἰοΐα πιᾶσμῖπα [εππεη {ονετί Ρτοµ]ρεῖί,. Ἐταίετηα νοσαντί 

Ύπ4ε Ππη]α εἴ 4ααε ϱ]αδάεσι Γαηπὲ [απσυ]ηϊς, απθπια πιο 

ἁ αμα 1π ορεγε ἆε αοπίογΗπα ΠΙΟοτΡοχάπα ν]οία [οπρίαπι ε{. 

Μυ]ία {παίετπα [οοιείαΐε οοη]απεία {]]ία εἰ πια]ίορετα 

οορηαία. Οποπίαπι οοβηΒίογπι ΠΙΣΙΠΙΘ ΟΙΩΠΙΠΙΠΙ οορΏα{ὰ 
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φοὶ, καὶ ἀλλαχοῦ λέγει ἠδελφισμένως ἔχειν ἀνιὶ τοῦ ὁμοίως, ' 
καὶ Ἰἠδελφίσθαι αντὶ τοῦ ᾠκειῶσθαυ. ! 

λστ’. 

Π]ρωτοτύκον τὰ γάλακτα τῆς μὲν τροφῆς µεταβαλλούσης, 

τῆς ὃ) ὀκταμήῆνου ἀπαρτιξυύσης. διὸ τὰ ἐπιμήνια ἆδελ-- 

σὰ τῶν ὀκταμήνων πρὸς δεκάµηνον τενόντων γινόμενα 
κακύν. 

Τῷ }άλαητι γένεσις ἐξ αἵματός ἐστιν ἀκριβῶς πεπεμ- 
μιένου, τὴν ὃ ἀκρίβειαν τῆς Ἰέψεως αὐτῷ ὃ χρόνος τῆς 
πρὸς τὸ φέραν ἀγγεῖον ὁμιλίας προσδίδωσι, ὡς δέδεικται ἐν 
τοῖς περὶ χρείας μορίων. τοῖς 7ὰρ τιτθοῖς οὐκ ἐκ τῶν 

πλησίον ὀγγείων, ἀλλὰ ἐκ τοῦ μακροιάτου διαστήματος ἡ 

σύσις αἶμα τε καὶ πγεῦμα παρέχευ. ἐπειδὴ δὲ τὰς μήτρας 

τε καὶ τιτδοὺς εἰς ἑνὸς ὑπηρεσίαν τοῦ ἔργου παρεσκεύασεν 
ᾗ φύσις, συνῆψεν αὐτὰ διὰ ἀγγείων τινῶν, ἵνα ὅταν μὲν ἐν 

{[απ!ῖ {γαίτοςδ, Ἐν α]τρι ἀιοιι {ταίογπο {ο Ἱαβρογο Ρτο Πιηῖ- 

Πίεχ, εἰ εοδηαία εἰε νο ε[ε [πι]ία, 

ΧΧΧΥΙ. 

Ευγ ἱπιίραγαγμτα ἰαο αὐ αἰἰππεπίο ππµιαξίοπεπι, Οοοἰαυο νετο 

πε «οπιρἰεπιεπέμπι αἀερίμπι ε[ῖ. Πεπίγμαε ριγήβα- 

εἰοπςς οοιϊππε[έγίδιις αἆ ἀεείπιμπι ππεπ[επι ἰεπαεπείδις 

ππϊίες οὐογίαε πια[ιτα. 

[ιαοίί εκ [αποιίπο αοοαγαίο οοοίο Ῥγουγεαίϊο εΠ. Όο- 

οἰιοπῖδ αμῖεια αοσπταϊΙοπθπα 1Ρᾷ Ῥγαερεί ἵεπρας Ίνα]ας 

οοπηΙαία5 αἆ νας ἀεάασσης, αἱ ορετο ἆαᾳ αία ρανϊαπι ἆ4ε- 

πιοπ/[γαίαπα ει. Μαι] επίπ Ηπίατα πο εκ νιο]ηῖς να[ῖ5 

ἀπηίαταϊ, [εά εἰῑπια Ἰοησίπιο Ππογνα]]ο τεπιοξβππιῖς ἔτι 

Γαηριυίπεπι ἵνα Εριτίαπα [αβπϊπιβναί, Ομῖα νετο πίεγο 

οἱ πιαπΊπιας αἆ υπίας οροτῖ ο[οίηηι παίατα ριαθραχανΊ!, 

Ἱρίαν ρανίος φαἱριιδάαια να[ῖς εοὐμοχαξ, αἱ απαπ ἵ αίθ- 

1 αιρείας οἳ οομίογιμαίας {οοίαδ, 1 Το αἰτίπαιπο 
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ταῖς μήτραις αὐξάνηταί τὸ καὶ διαπλάττηται τὸ ἐκβουο» 

ἐκείῳ μόνῳ τὴν ἐξ αμφοτέρων αἳ κοιναὶ φλέβες ἐπάρδωσο 

τροφή». ὕταν δὲ ἀποκνηθὲν ᾖ, τοῖς τιτθοῖς αὖθις ἐπιρ- 

κ σύµπασα. ὅσον δὲ ἀθροίδεζαι ταῖς τς οι ἰ, µη ἐν /αστρὶ 

ἐχοίσαις, περιττὸν, ἐκκρίνει ἡᾗ φύσις ἐφ ἑκάστῳ μηνὶ διὰ 

τῶν εἰς τὰς μήτρας καθηκόντων ἀγγείων, ἐπειδὼν δὲ κύω- 

σιν, ἕλκει τὸ ἔμβρυον ἐξ αυτῶν τὴν τροφήν. οὕτω μὲν δῇ 

άλαµτα τῶν ἐπιμηνίων ἀδελφά φησιν Γπποκράτης, της μὲν 

ὀκταμήνου ἀπαρτιξούσης, τῆς δὲ τροφῆς ὑπερβαλλούσης. 
ὡς δὲ ἐκ τῆς τῶν τροφών μεταβολῆς τὸ γάλα γένηται φ1- 

σὶν αυτὸς ἐν τῷ περὶ φίσιος παιδίου. ὁκύταν κινηθῆ τὸ 
” ; να , ἃ λ , » , ε 
ἔμβουον, τοτὲ δὴ ἐπισημαίνευ! καὶ το γάλα τη µῃητρί. οἱ 

γὰρ μαξοὶ αἴρονται καὶ αἱ Θηλαὶ ὀργώσιν τὸ δὲ γάλα οὐ: 

χωρέει. ὁκύταν δὲ αἳ μῆτραι ὀγκηραὶ ἐοῦσαι ὑπὸ τοῦ παι- 

δίου πιέζουσι τὴν κοιλίην τῆς γυναικὸς, τῆς ὃ ὑπόταν πλή- 

θεος ἑούσης ὃ πιεσμὸς γένηται. ἀποπηδᾷ τὸ πιότατον ἀπό 

τε τῶν βρωτῶν καὶ τῶν ποτῶν ἔξω ἐς τὸ ἐπίπλουν καὶ τὴν 

σάρκα, καὶ τῷ λοιπά καθάπερ καὶ ἐν τῷ περὶ γυναιχείων 

οοΠΙππηπες αϊπιεηίηπι Ἱτισαπάο ἀοάπουμί, Όυύπα απίθαι 

εὄτίας {ποετῖῖ, 1π ΠΙΑΠΙΠΙ5 ἀετερεπία απῖνεγ[απι οοπ/]ατξ 

Ἀ]πιεπίιτη. ΘΟιοὰ αὐίεπι αοθγναίατ πια]ετήρις Πἴετο Ποπ 

δετεπίῖρας {πρεινασαπειπα, βΠηρι]ῖ πιεηβδιις παϊίαγα να[ῖ5 

αἆ πίετο Ροχγες[ῖθ εχκοεγμῖ. Ῥο[ίαπαπι γεγο εοπεορεγ]ΗΜ, 

εκ 1ρῇ5 {οείας αἰπιεπίηπι (ταβῖῖ, Θίο Ἱαηιπε πο ππεπβγαΙ 

{γαίτεπα αρρε]]αί Ἡϊρροοσγαίες, οοἰιπιεβνϊ οπ]άοπι ρονῇ- 

οἴεηίος α]ϊπιεπίο γετο εχοεἀεμίο, ΑΙ 4Ποιποάο οχ απιεῃ-- 

ἴοταπι πιμίαίῖοπε Ίαο Ῥτουγεείαν Τρίο ἆε Παϊπτα ΡΠεί 

Ῥτοπιποῖαί. ΌΟπάπι πιονείαχ {[οείας, ἴππο οετίε Ππιβίτϊ 

εἴῖαπι Ίαο αἀε[[ε Πση]ῇβοαί,. Ἰαιππιαο Παπίσενα αἲἰο) Γαία 

εἰ ραρῖ]]αε {ατσεπί, Ίας ΥεΓο ΠΟΠ εομ πεί, ΟΠ Π{εΤΙ 

Ῥΐπετο {ππιοη!, πππ]]ετῖς αΊνιιπι ργεωπῖς Ί]]α ρ]επα εχῖ- 

Βεπίε, ορρτε[ιο Πε, Ῥατς οὐ μ]ίογια εἰ ῥροίπηπι Ρἱησαϊ[- 

Άπια ἴοτας εκΙ]ί Ίπ οπιοηίαως ΙΠπ εαγπεπι εἳ τε]ασα: 

'ᾳαεπιαάπιοᾶμπι εἰἶαπι Ιπ ορετε ἆε πιονρῖς ποπλίοταπα 98 
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λέλεκται αὐτῷ, ἔνθα φησί τὸ δὲ γάλα ὕκως γίνηται, εἰρη- 

ταἰ (ου ἐν τῇ φύσει τοῦ παιδίου τοῦ ἐν τύκω. ἐπὴν δὲ 

κυΐσκεται ἡᾗ γυνὴ, καταμήνια οὐ µάλα χωρέει, πλὴν ἔστιν 

ἦσιν ὀλίγα. τρέπεται γὰρ εἰς τοὺς μαστοὺς τὸ γλυκύτατον 

τοῦ ὑγροῦ ἀπό τε τῶν σιτίων καὶ τῶν ποτών καὶ ἐκθδηλά- 

ζεται. διὸ οἳ τιτθοὶ τοῖς στέρνοις εὐλόγως πρόσκεινται. εἰ 

γὰρ ἕνεκα γάλακιυς γεγύνασι, τὸ γάλα δέ ἐστιν, ὡς ἐρῥέθη, 

ἀκριβώς εἰργασμένη τροφὴ, κατ ἐκείνην μάλιστα ἔδει χώ- 

θαν τιθέναι τὰ τούτου ἀγγεῖα, καθὰ ῥᾷστον ἅμα καὶ ὤπι- 
στα πληὈος τοῦ γάλακτος ακριβώς εἰργασμένον συνἰστασθαυ 

δύναταυ ” ὃν καὶ μᾶλλον τοῦτο 

πάσχουσιν αἱ τῶν γυναικών πρωτοτόκοι. ἐπιλείπει γὰρ τοῖ- 

σι παιδίοισιν {ᾗ τροφὴ ἐς τὸ αἀρκέσαι ἄχρις ἔνδεκα μηνών. 
Γι 3 .” 3 ω. Δ 4 1. / Δ 3 ” 3 ’ 

καὶ ἐν τῷ αὐτῷ' τα μὲν ἑλασσω τροφΏν ἐν τοίσιν έμβρυου- 
” - Γ ο’ ε 

σιν ἔχοντα Φᾶσσον τίκτει, τὰ δὲ πλείω ὕστερον. ἡ [1811 

γοῦν φύσις αὐτὸ προὐνοήσατο τῶν παίδων τροφὴν, παρα- 
σκευάσασα τὸ γάλα τῆς μητρὸς, ὕπερ ἄριστόν ἐστι, πλὴν 

3 β ; ΄ 3 ΔΝ [ ” ] .” 

εἰ μὴ τύχη νενοσηκὀφ. εἰκὀς γὰρ που τῆς µητρος ἄμεμπτον 

1ΡΓο Ρτο]αίαπι ο: «πο ]οοί Ίαο, {παμῖξε, «αποπιοᾶο ΡΓο- 

οτοείαχ α πιο Ἰρτο ἆθ παίατα Ῥπετὶ 1π Ῥατία εχ][Πεπ[]6 

οἁϊείαπι εΏ, Όαιπι ααἴεπι Πα]ῖεχ ρερετῖξ, πιεπῄχηα ΠΟΠ 

να]άο ρτοάειηί, ααἰριδάαπι ἵππιεη οκοερίς Ῥαπσα. }Ρα15 

ομἶπα Ππιϊάί ἀα]οί[ππια φας αἆ ΠιᾶπηπΊαΒ οοπγοεγίας, εκ 

οἶμῖς εἳ ροίῖρας εχ[ισιίητ. Ῥτορίεγεα Ί]άπε ΠΙᾶΠΊπηαΘ Ῥθ- 

οἰουῖ αἀ]ασοεπί, οἱ Παππάς Ἰαοιῖς ϱγαϊῖα ΠΙαπιπ]αο [αοΐαε 

ΒπΠε, Ίαο ααίοπι τα ἀἰοίαπι ο, αἰπιοπίαπι Ῥχορε οοπά]- 

ἴασας ἵπ τα ροΙΠπππα τερίοπε Ίπεο γα[α Ρρο[ία ε[ῖε 

οροτίεραί, αΡί {αεῖιε εἴ γε]οςῖ(ῆπιο Ἰαοίῖς αςαοιιαῖο οοοί 

εορία οο]]σδῖ Ῥο[ει εὶ εὶ ος 

1άᾳ1ς πιασῖ ραυπίας πππ]Ίετος Ργη]ραχαθ. Ὠεε[ί επῖπι 

απιθηίιπα Ῥιιο]15 αιοά αἆ απάεοίπιααι αδηπο ΠΙοη[οπα 

[αρρείαί. Τί Ιριάθπα: Ύ41αε ππας αἰἴπιεπέαπι 1 Γοεί1ρα8 

Ἰαρεπέ, οεἰογί]ας ρατιαπῖ, 4παο οορίοὔας, [6Γ1ῇδ. ἹΝαίυτα. 

1ο]ίας 1 Ῥτασν]ά1ί, «πάπα ῬΙοΓοταπ Ίο πηαἰτῖς αρραγαϊ, 

αιοά ε[ι ορίπιαα, Ἠὶ[ αεστοἰανονί. ΤἨεοςί επῖπι πιαϊν]ς 
ἤ 
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εἶναι τὸ τὲ σύμπαν σώμα καὶ γάλα. ἐξ αἵματος μὲν οὖν 

ἔτι κυουμένοις ἡμῖν Ἡ τροφὴ, ἐξ αἵματος δὲ καὶ ἡᾗ τοῦ 

γάλακτος γένεσις, ὀλιγίστην μεταβολὴν ἓν τοῖς μαστοῖς προ- 

λαβύντος, τὸ δὲ γάλα σύγκειται ἐκ τριῶν οὐσιῶν ἀἄνομοιο- 

μερῶν, μιᾶς μὲν τῆς ὀθῥώδους τὲ καὶ λεπτῆς, ἑτέρας δὲ 

τῆς παχείας τε καὶ τυρώδους καὶ τρίτης τῆς ἐλαιώδους τὸ 
υ -” ον Γ , 3 / , ἃς 

καὶ λιπαρᾶς. ὁ δὲ λεγει προς δεκἀµηνον τεινόντων 
φ ας « { 3 ” ’ 3 

Οµοιον ἐστι τω λεγομενω ἓν 
[ [ 

τῷ περὶ γυναικείων ο ” - 
[η 

λ Ε) - ” - ια Ἀ 

καὶ γαρ ἓν τοῖς ἀφορισμοῖς εἶπεν, γυναικὶὲ ἢν ἐν γαστρὶ 
3 / ’ 7 » ω Δ ες. ρω 3 . . 

ἐχουση γάλα ἔκ τῶν μαζών πολὺ ῥυῇ, ασθενὲς τὸ ἔμβρυον 
3 ! .) -” . 

σηµαίνει. τοῦτο δὲ οὐ κατὰ τοὺς πρώτους μῆνας γεν- 

γᾶταυ. 

λξ,, 

’ Ἅ 5 ” 9/ ., 4 , , 
Τρωμάτων ἢν ἰσχυρῶν ἐύντων οἴδημα μὴ φαίνηται, μέγα 

Ν -” . 3, ’ 

κακόν. τὰ χαῦνα, τα ἄνω νὲµόμένα, κάκιον. 

1οΐίππι οοτρι5 εἴ Ίαο υΠΙοίαπι ΠοΏ ε[[ε. Τίαππε πορίς εκ 

{αησα1πε οοπεερ!ῖδ Ίαο αἰπιεπίαπι εΠ. Ἐκ [αηπσαῖπε Υετο 

Ίποιῖς ε[ι Ργουγεαίίο ραποϊ(Ππιαπι ππα[αΙοποπι 1π ππαπηπιῖς 

τεεῖρίει. Ίἴμαο απίεπι εκ ἴπ]ρας Γαρβαπῖς ἁἰ[Ππ Πάπα 

Ῥατγίΐζαπι οοπιροπΠ ασ: ππα απἶάεπι Γοτοία εἰ {εμαῖ, α]ίετα 

νετο ετα[Ία εἰ οα[εοί[α, ἵετία ἀεπίαμε ο]εοία αἳ Ῥϊπσα, 

Οιοᾶ νετο ἀῑςεΙί αἆ ἀεοίπιαπῃ σπεΠ{επι ἰεπάεπίῖρας ες 

ε ωὶ Ὡἱ κ βπιϊ]α 

Ἶ]ς εἰ απαε 11 ορεγε ἆθ πποτρῖς πιπ]]εταπα ἀἰοαπίατ 

υ) κ ” Ὡἱ οἱ Ετεπῖπι 

1ῃ αρ]μογ]δηιῖς ρτοςΙα1ί: ππα]]ετί πίεγο σετγεπ!ῖ { Ίαο εορίο- 

Γαπι α ππαπιπιῖς ε[]ααί, {οείαπα Πππρεοῖ]]απι Πσπ]βοαίϊ. ος 

αὐἱεπι ΠΟἨΠ ΡΕΙΠΙ6 ππεπβΡριι ῬγουγεαίΗτ. 

ΧΧΧΥΙΙ. 

σταφίδες ἵποι[[ς φωἰπεγιδις, πι Γµπιογες αρραγεαπε, ἱπ- 

δεν πιαίωπας [τι ἰααὶ εἰ πποἰἰες Γμεγίπε, ὃοπισας [ [ωτ- 

{μπι [ετραπε, ἀείιετίιο. 
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«7/ αὐτὴ σχεδὸν ῥῆσις ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς γέγραπταυ 

αὐτῷ' ἢν τρωμάτων ἰσχυρών καὶ πονηρῶν ἐόντων οἴδημα 
μὴ φαίνηται, μέγα κακὀν, τὰ χαῦνα χρηστὰ, τὰ ἔνωμα 

χαχα. ἐν ᾗ µέμφεται τα μηδ ὅλως ἐπιγινόμενα τοῖς πο- 

νηροῖς τραύμασιν οἰδήματα, δια τὸ ὑποψίαν εἶναι ἐπὶ τού- 

των µεθίστασθαι τοὺς ἐπιρῥέοντας τοῖ τραύµασι χυμοὺς 

ἐπὶ τὰ κυριώτερα καὶ γὰρ ὡς τὸ λίαν οἰδαίνεσθαι τὼ τραύ-- 

µατα, κινδυνώδες, οὕτω τὸ μιηδ ὕλως ἐξογκοῦσθαυ κινδυ- 

νωδέστατον. ῥἐκεῖνο γὰρ τῆς μεγάλης φλεγμονῆς, τοῦτο δὲ 

τοῦ νενἐκρωμένου σώματος σηµέιον. τὰ ἄνω νεμύμενα δὲ 
λέγει τοὺς σκληροὺς καὶ ἄντιτύπους ὄγκους, οἳ ὡς τὰ πολ- 

λὰ ὠμοὶ ὄντες τυγχάνουσι. καλεῖ ὃ αυιοὺς ἐν ἀφορισμοῖς 

ἔνωμα καὶ τῶν χαύνων κακίω εἶναί φησιν. ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ 

τῶν ἐπιδημιῶν τὰ ὁμαλῶς ξυμπεπαινόµενα καὶ μὴ περίσκλη-- 

ρα καὶ τὰ ἐναντία παραβαάλλων, ὡς ἐπὶ μιᾶς ἀντιθέσεως 

τὸ μὲν σκληρὸν φΌμα τοῦ μαλακοῦ φαυλύτερον λέγει, αὐτοῦ 

δὲ σκληροῦ τὸ μᾶλλον σκληρὸν, καὶ ὕσῳ σκληρὀτερον, το- 
’ ’ 

σουιτῳ χαλέπωτερον. 

Ἐαάσπι Ρτορε οτα(ϊο ἵπ αρ]οτῖριηϊ αἩ 1ρ[ο Γοπρία 

οῇ: { πιασπῖ αἱ ρτανίρας νι]πεγίραδ {Ππιος ΠΟΠ αβρρα- 

τεαί, Ιπρεηδ ΠΙΙΙΙ1ΗΣ Ἠιο]]ες Ῥοπ1; ογιΙ πια], θέα 

ογαίΐοπα νὶἰϊοία ἁαπιπαῖ νυ]πετα, ααἴδις ΠΙ]Ι ἴππιογες 

ΓΠαρετνοπ]αηί, αποά πείς {1 οοπΠαεηίες νια]πετίθιις Ἱι-- 

πιογες αἲ 5 αἆ ρατίες ΠοΡΙΙογες ἰγαπο[ογτ. Εἰεπίπι αἱ 

αἀπιοάππαι (πππεγε να]πεχα Ῥεγ]οι]ο[απι ε[ἰ, Πο πια]]ο Ρτος-- 

{15 πποάο Ἱπίμπιείοετο ρετιοπ]ο[/Ππιαπη. Παπά εΠῖπι Πιᾶ-ι 

δβηαθ ΠπΠαπαπια1οπ1 Ἰοο επιογίμϊ οοτροτῖ Πσπιαπι εΠ, 

δι Γη Γετραπίε: {ππιογες ἆπτον ϱ τερίοπε τε[ροπἆεΠ- 

ἰες5 Ιπίο]]]σί, αιπϊ ΡΙεγαππφας ογις1 [απ Τρίο απίεπι γο- 

σαΐ Ἰπ αΡΜΟΣΙδΙΗ15 ογιἆάος οἵ πιο]]ρας ἀείεγίογος ε[[α 

Ῥγοπιιπο]αί,. Ῥοχίο νενο ερἰἀειηΙογιπι ΠΠ 4αάς αεηιᾶ- 

Ῥιίεν πιαϊιγε[οαηί εἰ 9παε που αἀπιοάππι ἆαπτα εἴ οοη- 

(νατῖα. οοπιροπΙ:, ἵαπαπαπι 1π Όππα οΡρροΠ!ῖοπα, ἀπγπι, 

απϊάεπι ππποΓΕΙΑ ΠΠΟΙΗ Ῥε]ογεπι ἀῑεῖί; ἀρίο ααίεπι ἆπτο 

ἀαγίοσεπα εἰ απαπίο ἀπτίος ε{ἰ, ἰαπίιο ἀιοί]ου. : 
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Οἷἶσιν οἰδήματα ἐφ ἕλκεσιν, οὐ µάλα σπώνται, οὐδὲ µαί- 

νγονται, τούτων ὃ αφανισθέντων ἐξαίφνης, οἷσι μὲν [192] 

τὼ ἐξόπισθεν, σπασμοὶ μετὼ πόνων, οἷσι δὲ ἐς τοῦμ- 

προσθεν ἢ µανίαι ἢ ὀδύναι πλευροῦ ὀξέαι καὶ δυσεντερία 

ἐρυδρή. τὰ οἰδήματα παρὰ λόγον ῥηΐδοντα κίβδηλον, 

ὥς τῷ τοῦ ᾿4νδρονίκου παιδίῳ τὸ ἐρυσίπελας ἐπαλιν-- 
δρόµησεν, ἣν μὴ ἐς τὸ αὐτὸ ἐλθὸν χρηστὀν το σηµαίνη. 

Λαὶ ἐν τῷ πέµπτῳ τῶν ἀφορισμῶν φησιν’ οἷς ὄγκου 

τοῖς ἕλκεσιν ἐπιγίνονται, οὐ πάνυ τυ σπώνται, οὔτὲ µαίνοτ-- 

ται. γράφει γὰρ οὕτως ὁκόσοισιν οἰδήματα ἐφ ἕλκεσι φαί- 

νεται, οὗ µάλα σπώνται, οὐδὲ µαίνονταυ. τουτέων δὲ ἆφα- 

νισθέντων ἑξαίφνης τοῖσι μὲν ὄπισῦεν σπασμοὶ, τέεανοι, 

τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν µανίαι, ὀδύναι πλευροῦ ὀξεῖαυ 1 ἐμπύη-- 

σις ἢ δυσεντερίη, ἣν ἐρυθρὴῇ ᾖ τὰ οἰδήματα. σπῶνταυ γὰρ 

ΧΧΧΥΠΙ. 

Ομίδις (ωπποτευ ἴπ μἰοεγόως πε, Τὶ ποπ αἀπιοάμπα εοπ- 

φεἰιεµή, πεέφµε ἵπ[απίμπί ΕΠὶς αµίεπι ἄεγερεπίε ευα- 

πε[οεπιίδως, φμῖδις φμιάεπι αἆ ρο[εγίοτα Πµεγαπε, οοΙι-- 

γι[[οπες οµπαπ ἀοἰογίδης; φμῖδις νεγο αἆ απιεγίογα, αμε 

ἵπ[απία αμὲ αομεὶῖ ἰαιεγμτῃ ἀοΐογες εἰ ἀγ[επιεγία τηδγα 

εοπεϊαπεµγ. Ίμπιογες μταείεγ Ταίοπεπα ]μναπίες, ἴπι-- 

Ῥο/ίωγαπι ᾖετιωιὲ, Φφιαίεπι «άιιάγοπίοϊ [ιο ἰπίγο τεοµγ- 

τες ε’γ[ιρείας ρογιεπαᾶἰε, πὶ[ φαμιά εοπιπιοάι εοάεπι Υε- 

οµτ[μς [16 ίσες. 

1 απἰπίο ᾳποπα αρ]λογίδαιογαπι οἀϊοιί: οφιμῖδις ει- 

ππογες μεεγίθις [μμετυεπὶιμέ, ἵϊ πεφιε αἀπιοάμπι εοπνεῖ-- 

ἱωπέμγ, πέφµε ἰπ[απίωπι. Πα παπι(αο [οί φίδι επι 

μἰοεγίθις ἔµππογες εοπ/ρἰεϊωπέμτ, Δὶ [εγε ποπ εοπυεἰἰπεμη, 

πεο ἴπ ΊἹπαΤΙΠΠαΠαΙ ἱπειάμπί. Πίς αμµίεπι ἀεγτερεπίιε εραπε- 

Γεεπείδως, φίδι φιίάειι ΓεΙΓΟΙ/µ1π, εοπυμµί[οπες εἰ ἐειαπὶ 

οδογἴιμεμή, «μῖδιμ νεγο απίΓο! μπα, ππαπίαε, ἰαίεγὶς ἀο]ο- 

τες αομιὶ αμι εππργεπια, αμι ἁγ[επιετία, [ γμῦγὶ ΙµΠΙΟΥΕεΣ 
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Τά. Οµατι, ΤΧ, [192.] 
ο Ῥ ὦ ών ερ 3 [ - ’ ’ ν 

ἐνίοτὲ τινες ἐφ ἕλκεσι καὶ µαίγονται, ὅταν δηλογότε μιέγε- 

Όος ἀξιόλογον ο) κακοἠθειάν τινα προσλάβωσι. τών δὲ 

ὄγκων αφανισθέντων ἐξαίφνης Ίίνονται σπασμοὶ, ὅταν ἐν 

τοῖς ὀπίσω µέρεσιν 1 τα ἕλκη, ἤγουν κατὼ νώτον. εἰ δὲ ἐν 
ον Π αν δι οςς ον ” ” 

τοῖς πρόσω», µανίαι ἢ ὀδύναι οξειαι τοῦ πλευροῦ. ἢ καὶ τὰ 
. ”, νφ 5 ΔΝ ᾿ , 

ἄλλα αἴτιόν ἐστιν. ὅτι τὰ ὄπισῦεν νευρώδη ὑπάρχουσε. 
3 δὲ »” 9 3 : 1) ς λεβ κ) ν Π ” 

τὼ δὲ ἔμπροσθεν αρτήηθιώδη καὶ φλεβώδη τυγχάνουσιν ὄντα. 
ὃ δὲ γράφεται ἐνταῦθα σπασμοὶ μετὰ πόνων, ἓἔν τοῖς ἄφο- 

οισμοῖς ἐστὶ σπασμοὶ, τετανοί. καὶ ἀντὶ τούτων δυσεντὲ- 
’ 3 λ πω , Ἀ 5 ΄ ἈΑ / Ἂ ε] 

ρίη ἐρυθρὴ ἐκεῖ λέγεται ἢ ἐμπύησις ἡἢ) δυσεντερία, ἣν ἐρυ- 
στ Χ 3 ’ οι ὁ ν «/ 

9ρὰ ᾖ τὰ οἰδήματα. «αλει δὲ οὕτως δυσεντερίαν τὴν αἷ- 

µατηρὰν, ἥτις ἐστὶν αἵματος κένωσις ὃι ἐντέρων χωρὶς ἑλ- 

κώσεως. ὅτε δὲ καὶ αἀρθῥωστίᾳ τοῦ ἧπατος αἱματώδη ὅδια- 
- ’ 9 Π - 

χωρῆται, καὶ τὺτὲ ὀνομάδεται δυσεντερία τὸ πάθος, καὶ πολ-- 

λοὶ τῶν ἰατρών αμελοῦντες τοῦ ἥπατος αἴτιοι Φανάτου τοῖς 

κάμνουσιν ἐγένοντο. καὶ εἰκὺς ἐκ τῆς είσω παλινδρομῆς 
- -” ι] 3 ’ -” -”΄. 3 

τῆς φλεγμονῆς τὰς ἐμπυῆσεις γίγνεσθαι, τῆς ὕλης εἰς τὸν 

επεἰετίπ!. ΟοπνεΠαπίαν επῖπι Ἱπίεγάαπι απϊ]άαπι 1π π]οε- 

τῖρμς εἰ Ἱπ[απίαπε, αααπι Ὠηϊπιῖταπι {πῃσπεπι πιασπ]ιιά]-- 

ποπι απί πα]ισηϊίαίοπι αᾳπαπι αοοερετ]ηῖ, ἜΤαποτίρας 

απίθιη τερεπίε εναπε[οεπίῖρας, οπαπίαχ οοπτα]{οπες, ᾳ παπα 

1π Ῥο[ιεγίοπρας ρατῖριας Παπ πἶοετα, νιάε]οεί ἵπ ἀοτ[ο, 

Οιοά { 1 απἰογ]οτῖρας {πῖ ποετα, πιαπῖαε απί αοιῖ Ία- 

{τετ ἀο]ογες αιπί οἴϊαπι ααταπι Ῥαγίαπα, (απία εβ αιπιοά 

Ρο[ϊιεγίογα πετνῖς εχιβεγεηῖ, απίεγίοτα νετο ατίἰοτ!]5 εί νεμ]δ. 

Οιοά αιίεπι Ἠῖο [οπηρίίατ, εοπρµί[οπες εμήα ἀοἰογίδις, 

1π αρμογϊσπι]ς ΓαΠΕ οοπΥ]Ίοπες, ἰεἰαπῖ εἰ το Ἠῖς ἆγ[ετ-- 

ἱετία ταρτα. []ο ἀῑοιίατ, εππργεπια αμι ἀγ[επίοτία, [ι για- 

ὀγὶ ἴμπιογες επἰτεγίπΙ. Ὀὶο ααίεπι νοσαί ἁγ[επίεγίαπι 

οτπεπίαπι, Ύμαε [αησι]ηῖ εΠ ναομα[ο Ρεν Ιπίεβίηα οἴἶτα 

π]οσγαίΙοπεπι. ΝΟΠΠΙΠ(παπα εἴἶαπι Περαίς ΙΠπιρεοι]]ίαίε 

οταοεπία ἀε]ιοϊαπίατ, ο ἔππι ἁγ[επίετία πιοτβας Πποπηϊπα[ιτ. 

Εἰ πια] πηεάΙοΙ περ]εοίο Περαία, Ππίεγιίς αορτοίαπ[α5 οας-- 

[{αο εχ[ίεταπί. Εί ραι εβ οκ 1πΠαπηπιαοηῖς ΙΠίΓο τοσιισ[α 

Γαρρυχα[ίοπες Πετί, πιαἰετία αἁ {λοτασεπι α[Παεπίο νε] 

υ 
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Εά. Οµατε, ΙΧ. [185. 41898.] 
θώρακα ἐκρεούσης ἢ καὶ τὴν δυσεντερίαν τὴν αἱματώδην 

ἐκεῖ, ἠρπασμένης τῆς τοῦ οἰδήματος ὕλης, Ἡ ἐκ τοῦ αἵμα- 

τος τὴν φλεγμονὴν ἐποίησεν. ὡ 

[ή 

λδ. 
” »” Ελ : Τοῦτο ἔκ τὲ γενέσιος περὶ τὸ οὓς περὶ ἥβην διεδόθη, ἑτέ- 

ῃ 3 » , 3 ’ Ε , 
ϱῳ τριταίῳ ἐκ γένετης γενομένῳ, απἐπύησεν ἐναταίῳ. 

΄ ας ς κν ς / , Δ 3 

γίνεται οὗτος ἑβδομαιος υγιῆς. κπακοηθέστέρα τά ἄφανι- 

ζόμενα ἐξαίφνης. 

τ 3, Ἆ , /, 

[195] ἍΓΠαρὰ τὸ οὖς ἔπαρμα ἢ οἴδημα 1) ἄλλο τι γι- 

νόμενον, ἔπειτα πρὸς τὴν ἡβην διεδόθη, καθάπερ καὶ ὃ τρί- 

τη ἡμέρα ἐφάνη, τῇ ἐνάτη απεπύησε καὶ ὁ κάµνων τῇ 
ς / 3 ες ’ , υ ς , . 

ἑβδόμη ἐγένετο ὑγιής. προστίθησε δὲ ὡς συμπέρασμα τού- 

του τοῦ τμήματος τὸ κεφάλαιον σημειώσεως, λέγων τὰ 

ἐξαίφνης ἀφανιζόμενα εἶναι κπακοηθέστέρα, ὤς μήτε ἐν ἡμέ- 

ρᾳ κρισίµῳ γινόμενα μήτε λυτηρίων σημξίων προηγουμένων, 

εἰῖαπι οτγπεπίαπι ἀγ[επίοτίαπι πιαϊετία {ππιογῖ5 1]]αο ταρία 

ᾳᾳαε εκ [απραΐπο ἸπΠαπαπιαΙοπειι Ργοσγεαν1!, 

ΧΧΧΙΣΧ. 

Έοο αὖ οτί εἶτεα αµγεπι εταἰ, Ῥο[ίεα αἆ μδεπι Ῥγογα- 

βαίμπι ε[. (Θμοᾶ αἰεγὶ ἰἐετιῖο αὖὐ ον αίε εΓιρεγαῖ, 

ποιο [μρρμγαίμπι εβ. Ἠίο [ερεῖππο ἀἱε [απις ερα[τε. 

ΠΜα]ἰσπίογα [μπὲ φιιαε ἀεγερεπίε ἀί[ρατεπε. 

Αά απτες {μρετοπ]απαη ααί {ππιοι απἲ οαπσφιατι αΏῑπά 

Ρτοάμείμπα, Ρο[ίεα αἆ Ῥηβειη ρτοραραίαπι ε{[, απεπια- 

πιούάυπι εἰ αμος {εγίῖο ἀῑο αρρατιῖῖ, ΠΟΠΟ ἀἷο Ῥις {αοἴππα 

ε[ εἰ αερτοίας [αμα επαΠί. Δάάῑί απίεπι ἰαπαιαπα Ἠά]α5 

{εοίΙοη]5 οοπο]π[οπεπι, απιπαάνετΠοηΙ οαραῖ, ἆἀῑσεεῃπς, 

οµμαε ἀεγερεπίε ευαπε[εµπὲ, εα ππαἰἰρπίογα ε[]ε. Οπαῖρρε 

4ααε πε(αε ἀεοτείοτῖο ἀἱο ἀεεε[ετιπί, πεφαε Ῥταεοεάεπ-- 

εδρα [οἰαίογ Πσηῖς, πα Πί σπα φαοᾶ ἵπ ργοντ]λείῖσο 

βτοπαποϊαίπα ε[ι; Ἰαίετῖ ἀἆο]οτεπι οπι {ριμίῖ ῬΙο[ις 



4θ0 ΙΠΠΟΝΡΑάΤΟΤΣ ΕΙΠΙ4ΠΗΛΤΙΑΣΙΝ Β κ, τ. λ. 

Εά{ Οµασι, ΤΚ. {1911 
ἵνα εἴι ὅπερ ἐν τῷ προθῥητικῷ είρηταυ, πλευροῦ ὄλγημα 

ἐπὶ πτεύσεσι γολώδεσι αλόγως ἀφανισθέντα κακόν τι ο, 

νι. αἱ γαρ ἐξαιφνίδιοι μεταβολαὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων 

εἰσὶν, ὦν ἀγαθὴν τ. μέμα  ήκαμεν, ὅτι γίνεται οὐκ ἄνευ 

πεπασμοῦ καὶ κατά τινα τῶν κρισίμων ἡμερών καὶ διὼ τῆς 

ἐπιδήλου προδεδηλωµεγη καὶ τῆς κρίσεως εἶδος, οἰκεῖον τῷ 

νοσήµατι, ποιουµέγη. 

οναπε[οεπίεια ῥταείεγ ταίῖοηποπαι νο ἆαπί,. ΊΝαπι Ππεοίή-- 

ᾳπς Ῥγασίεγ ταΙοποεπι οναπογαπ!, α Παπά πια ροτίεπάηῖ, 

Θι1Ῥίαπεας ἨαπΊ(ο πηπίαίίοπες αοπίογιαπα ΓαΠί πποΥβογπα, 

4πογίπα. ρτοβαπι ο ἀἰάΙοππς, Ύ4ἶαο πο [πο πια[ιγᾶ- 

{ἶοπθ εἰ αἰἴαιιο ἀεογείογίο ἆῑε εοφπε ππαπϊΓε[ο ρτῖας ἆε- 

εἰαταίο εΠιοϊίαχ εἰ αᾳαο [ροοῖο οΓΙῇ5 ΙΠΟΥΡΟ Ρτορτία εὀ[ίας, 



1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ἍΠΠΙΙΙΗΜΙΩΟΝ 

ΡΙΡ4ΙΟΝ ϱ. ΤΗΗΜΗ 4 |. 

Ε. (ματι. ΤΝ. [14184.] 
α. 

. 
[181]. «ΓΙπατῖτις ἐν ὀσφύι µέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου 

κάτωθεν καὶ σπονδύλοισι προσδιδοῖ ἐντεῦθεν, μετέωρος δ᾽ 
ἅπατυς καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίην, καὶ ἡᾗ μὲν ευθεῖα εἰς 

κληϊδας, ἐντεῦθεν δὲ αἳ μὲν ἐς τράχηλον, αἱ δὲ ἔπ ὠμο-- 

πλάτας. αἳ δὲ ἀποπαμφθεῖσαι κάτω παρὰ σπονδύλους 

καὶ πλευρὰς ἀποκλίνουσι. καὶ ἐξ ἀριστερῶν μὲν µία ἔγ- 

γὺς κληίδων, ἐκ δεξιῶν δὲ ἐπί τε αὐτὴ χωρίον ἄλλη. ἡᾗ 

ΗΙΡΡΟΟΠΑ ΤΙΣ ΤΙΡΗΙ ΠΠ. ΕΡΙΟΕ.- 

ΝΠΟΠΟΜ 5Ε6110 1ν. 

ο 

{]εραιιῖ Ῥετ [ωπαδος αἆ ππαδπαπι µδφμο υετιεθγαπα ἀεοτ-- 

[απ [εγέμγ, ἰπάεφιε /ε[ε φετιεδγίς εοπαπιιπῖςαε ει [μδίαια 

Ῥεγ Περαγ εἰ ρε [ερεωπ ἰΓαπουετ[μτῃ «ΟΥ εἰ Τεεία εἶα- 

υἰεμίας αι. Πῑϊπο αιµίειι αἰίαε αἆ οργυΐσεεπαι αἰῖαε αἆ 

Γεαρμίας, ομαεάαπα ὑπ[εγίμς ἀε[ίεναε αἆ υετιεῦτας εἰ 

οο/[ίας ἀεείίπαμε. Επ [π[έγὶς φάει Ἱωια ρτογε οἰαυῖ- 
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Ε. Οµατίῖ, ΤΝ. [184.] 

δὲ σμικρὸν κατωτέρω ἀποκαμφθεῖσα, ὕὅθεν μὲν ἐκείνη 

ἀπέλιπε, προσέδωκε τῇσι πλευρῇσι ἔστ ἄν τοι ἐπ αὐ- 
τέης τῆς καρδίης προστύχου ἐπικαμπτομένη ἐς τὼ ἀρι- 
ὅτερά. καὶ ἀποκαμφθεῖσα δὲ κάτω ἐπὶ σπονδύλους κατα- 

βαΐνει, ἐστ ἂν ἀφίκηται ἔνθεν ἠρξατο μετεωρίζεσθαι 

ἀποδιδοῦσα τσι πλέυρησιν τῆσιν ἐπιλοίπησιν ἁπάσαις ἢ 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν αἀποσχίδας παρ ἑκάστην διδοῦσα µία 

ἐοῖσα. απὸ μὲν τῆς καρδύις ἐπὶ τι χωρίον ἐν τοῖσι 

ἀριστεροῖσε μᾶλλον ἐοῦσα ἐπὶ τὰ ὑποκάτω τῆς ἀρτηρίης, 

στ ἂν καταναλωθῇ καὶ ἐλθη. ὅθεν ἡᾖ ἧπατιεις ἐμὲ- 

τεωρίσθη. πρότερον δὲ πρὶν ἢ ἐνταῦθα ἐλθεῖν, παρὰ 

τὰς ἐσχάτας δύο πλευρῶς διαιρέθη καὶ ἡ μὲν ἔνθα, ἡ δὲ 

ἔνθα τῶν σπονδύλων ἐλθοῦσα καταναλωθη. εὐθεῖα δὲ 

ἀπὸ καρδίης πρὸς κληϊδα τείνουσα ἄνωθεν τῆς ἀρτηρίης 

ἐστὶ καὶ απὸ ταύτης ὥσπερ καὶ παρ ὁσᾳῦν κάτωθεν τῆς 

ἀρτηρίης αἴσσει ἐς τὸ ἧπαρ, Ἠ μὲν ἐπὶ πύλας καὶ λο- 

βὸν, ἡ δὲ ἄλλο ἐξ ἦς ἀφωρμήκει, σμικρὸν κάτωθεν φρενῶν. 
/ η , - ο ο] 3 ς/ ας 

φρένες δὲ προσπεφυκασι τῷ Ίπατι, ἂς οὐ ῥᾷδιον χωρῇσαυ. 

ομ]ας εεπᾶιες εν αἰῖα αιἰεπι μαιμ]ο ιΓεγίς ἀε[εχα, μδὶ 

αμίάεπι εία ἀε[ῖε ]ε[ε ος α]μπρεπε, ἅμπι υεπαπι 

ἐρ[απι εογαϊς αιεϊσετῖε αἆ Γέγα Γε ᾖεείεπ». 1)εοτ/{ πα 

αμίεπι. ἀεπιί[α [εοιπάμπα νετιεθγας ἀε[οσπαϊε, ἆοπεο εο 

Ρετυεπίαξ, μπάε [ε [μὐῖπιετα ετὶσἰὲν τεἰἰφμῖς οπιπίδις 

οο[ἰς αἀ]ιαετεης µἐτίπφε [ιπρµ[ίς Φμῖη μπα [τε παἰείες 

Ταππιίος, α εοτᾶε αἰϊριιαίεπις αἆ ἰοεμπα αἰΐφμεπι α [ιπῖ- 

γὶς ππαρὶς Ρτοζεάεης, αεῖιαε π[γα αγιεγίαπι ϱμομσφμε 

οοπωπρία [μετ εοφιε γρετυεπεγίε, Ἠπάε Γεεογανία 

Γωδήγπϊις επιεγ[Η. Όιμο Ῥτίμεφιαπα ρεγνεπίαι, αἆ οπιγε- 

πιας ἆμας εο[ίας [εἰπαίιιγ εἲ ἵπ μέγατπφµε υεγιεθγαγιπα 

Ῥατίεπι ΡΓΟΡΤΕ[]α δι εοπάἰέμγ. Όμαε νετο τεεία α εοτᾶε 

αἆ εἰαυίεμίαπι τεπάιε, [ωμτα ατιεγίαπα ε[, ἰπάεφιε ιὲ 

εἰίαπι αἆ ἰωπδος ἵπ[γα αγἰετίαπι αἆ Περαγ Γεγετγ, ῥατ- 

εἶπι αἆ ροτίας ει ρίππας, ραείπα Ὅι γεἰίφμμπι ἀείπεερς 

Ραιίο ἵπ[τα [ερέμτα εγαπδυεγ/ῖπ επομχγή. Φδερέµηι αιι- 

ἴεπι αάλαετει Περαιὶ, οφιοᾷ [εραγατὶ Γαοῖίε πο ψοιε[. 

Θεπιίπαε ΡΟΥΤΥΟ υεπαε α εἰαυϊομ[ίς [οἰπαιεμτ εἰ Πῖπο εἲ 

πο Ὕππ------- 



1ΗΠΟΝΡΑΤΟΤΣ ΤΠ ΠΙΗΠΜΙΩΙΝ Ὦ 405 
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δισσαὶ δὲ ἀπὸ κληϊῖδων, αἳ μὲν ἔνθεν, αἳ δὲ ἔνθεν ὑπὸ 

στῆθος ἐς ἤτρον. ὅπη δὲ ἐντεῦθεν οὕπω οἶδα. «φρένες δὲ 
κάτω κατὰ τὸν σπὀνδυλον τὸν κάτω τῶν πλευρών, 1ἡᾗ νε- 
σρὸς ἐξ ἆρ- [155] τηρίης, ταῦτα ἀμφιβεβήκει, αἷς ἆρ- 

τηρίαυ μὲν ἐκ τοῦ τένοντος ἐκπεφύκασιν, ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 
ἀρτηρίης τόὀνον ἔχουσαυ. ταύτῃ δέ πη παλινδρομήσασα 
ἀπὸ καρδίης ἡ ἡπατίτις ἔληγεν, ἀπὸ δὲ τῆς ἠπατίτιδος 

διὼ τῶν νεφρών αἳ µέγισται δύο, 1 μὲν ἔνθεν, ἡ δὲ ἕν- 
Όεν φέρονταυ µετέωροι πολυσχιδεῖς τὲ διὰ τῶν φρενῶν 
εἰσὶν ἀμφὶ ταύταις, τῆς πεφύκασιν ἄνωθεν δὴ φρενών, 

αὗται δὲ μᾶλλόν τι ἐμφανέεο. δύο δὲ τόνοι ἀπ ἐγκεφά- 
λου ὑπὸ τὸ ὁὀστέον τοῦ μεγάλου σπογνδύλου ἄνωδεν καὶ 
πρὸς τοῦ στομάχου μᾶλλον ἑκατέρωθεν τῆς ἀρτηρίης παρ-- 
ελθων, ἑκάτερος ἐς ἑαυτὸν ᾖλθεν. ᾖἴκελος ἑνί. ἔπειτα 

οἳ σπόνδυλοι καὶ αἳ φρένὲς πεφύκασιν, ἐνταῦθα ἐτελεύ- 

των. καὶ τινες ἐνδοιαστοὶ πρὸς ἧπαρ καὶ σπλῆνα ἀπὸ 

τούτου τοῦ κοινωνήµατος ἐδόκεον τείνειν. ἄλλος τόνος ἐκ 

τῶν ἑκατέρωθεν σπονδύλων παρὰ ῥάχιν παρέτεινεν ἐκ πλα- 

ἔπάε [μὸ γεοίις αἆ ἵπαμπα νεπίγεπα γεγείπβ με. (Οποπαπα 

νετο ἴπάε Γεγαπειγ ππϊλὲ ποπάμπαι εοπ[ίαι. «4 [εμενα 
ἔγαπευετ/ πα Ίπ[γα αἆ υεγιεύταπι οοτᾶἰς [ιῶ[ίγαίαπι [ία - 

διίαιµχ, αἴφιμε εα ἴπ ματίε Ἕµα Τεπες ἐπ ατετία μἰγἰι- 

οµε επιίπεπί. Έα ομίδις. ατιεγίαε ἐπα[ομπτιγ, μτίηφιε 

εµπι ατετία πεγρµπαῃ Ἰαῦει. «ἴφιμε Ίμο οαιμαάαπίεπις 

επ εογάε ΤΕΟΜΤΤΕΙΣς ]εεοτατία ἀε[ιπι. «ά ]εεογατία υεΤΟ 

Ῥεγ [ερέμπα ἱχαπουεγ[ωπι ἅμαε Ἰπαπίπιαο γεπαε Ἰῖπο εἲ 

ἶιαε [ιδίίππος {ετωπέμγ, Ἱπ[ει[ιάαεφµε γετ' [εριωπα, ομῖ 

εοπιρἰεχι αἀ]ιαεγεπί. Ἰπ |μρετίοτε αιμίεπι Ἱ[ίμς ματια 

πιαρὶς επ[ίαπε «οπ/ρίομαε. ἍΙ)μο υεγο πεγρὶ α εεγεῦγο 

[μὸ ππαβπαε υεγιεῦγαε οἱ α [μγετίοτε ῥατίε γεγγερίαπε 

εἰ αἆ βιίαπῃ Ἱπαρἰ αὐ µίταφιε ατἰετίαε ῥατίε ἀε[οε- 

ἄιωιε εἰ µίετηµε ἴπ [ε[ε Ιιείάεης ιωῖ [παίε. ὨὈείιᾶε 

μδί [ερεμπε «εἰ υεγιεῦγαε εαἰ[έμπε, {δὶ ἀειπιωι. Γι φιῖ- 

ἅαπι αποὶρίτες αὖ. Ἱαο οοπαππµπίοπε αἆ ]εεμγ εἰ [ίεπετα 

ἴρ[ος τεπάεγε οεπ/µεγπε. -ά]ϊμς πετνως αὖ μέταφμε υετ- 

σΑΙΕΝΌΒ ΤΟΜε ΧγΥΙΙ. σ 5 ια 
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ΚΕ. Οµατι. ΤΧ. [185.] 
Ζίου σπονδύλων καὶ τῇσι πλευρῆσιν ἀπένεμον. ὥσπερ 
αἳ φλέβες, οὕτως οὗιοι διὼ φρενῶν ἐρ µεσεντέριὀν µου 

δοκέουσυ τείνειν. ἐν δὲ τουτέοισιν ἐξέλιπον. αὖθις δὃ 

ὕθεν φρένες ἐξεπεφύκεισαν, ἀπὸ τούτου ξυνεχέες ἐόντες 

κατὼ μέσον κάτωθεν ἀρτηρίης τὸ ἐπίλοιπον παρὰ σπον- 
δύλοις ἀπεδίδουν ὥσπερ αἱ φλέβεο, µέχρι παταναλώ- 

Θησαν διελθοῦσαι ἐς τὸ ἑερὸν ὁὀστέον. 

β΄ 

Εν «{ίνω ὀσπριοφαγοῦντες ξυνεχέως, θήλειαι, ἄρσενες, σμξ- 
λέων ακρατέες ἐγένοντο καὶ διετέλεον. ἀτὰρ καὶ ὀροῤο- 
φαγέοντες γονυαλγέες ἐπιτηδεύειν ὀξυθυμίην ἐμποιέειν 

καὶ χρώματος, ἀναλήψιος ἕνεκα καὶ ἐγχυμώσιος καὶ εὖ- 

θυμίης καὶ φόβους καὶ τὸ τοιαῦτα. καὶ τὴν μὲν τὸ ἄλλο 

σώμα συννοσέη, ξυνιῆσθαι, εἰ δὲ μὴ, τοῦτο. 

ιεὔγαγιιπι ῥρατίε Ἱ]μπια [ρίπαπα επεπαίέμγ εἰ εν οδἰίφμο 

φεγιεῦγαγιπι εἰ οο[ίς αἰ[γιδιωίεμγ. (θιεπιαάπποάμπι αι-- 

ἴεπι φέπαε, [ιο ἱ ρε [ερεμπι γαπσυεγ[μτα αἆ ἰαεῖες 

Ῥεγίειάεγε παϊμὶ νἰάεπΜι, πι ομως εεαπι ἀε[ιπμπε 

ἨΒμγ[ως αμίεπι αὖ εο ἶοεο μπᾶε [ερίιμπι ετοτίαγ εοπεῖ- 

Ἠμϊίαϊε οφκαάαπα ρε ππεάίμπα ἵπ[γα αγετίατα, φμοᾶ ε[ 

γείσµµπι αἆ υετιεύγας φμεπιαζπποάμπι νεπαε αἰ[ὲγίδιωι- 

ἴμτ, φμοαά ἵπ οἱ [αεγμπι ΡΓουµΤΤεΠΙες οοπ/πηρεί «οπ- 

ἀιωπΕιιΓ. 

Π. ο 

1η «4επο οφμὶ εοππεπἰεγ Ἰεβμππϊπίθις υε[εεύαπῖμη, Επ 

ππαγες επι ᾖ[οεπίπαε, ογµγµπα ἰπιροιεπεία ἰαδογαδαπε 

νιίαππφµε ἱγαάμεεδαμ. Ἐε νεγο ομῖ ετυο υε[εεδαπεμγν 

Πἱ ΦεπµΙΠΙ ἀοίογε φεναδαπµ. «άλίδεπᾶα ἀιρεπεα 

ε[ῖ, µε ετοαιάε/οεεία ἱπάμοαίμτ, ομππ εοἰοτὶς γεραταπᾶὶ 

μπα α[}μ[ιοπίὶς Πμππογµπι οοποϊίαπᾶάαε βταξία, ἰαεεεία΄ 

Φιιούε ας ΓΕΕΥΓΟΥ ἑὲ μ]ιωπιοᾶί ραϊλεππαία. οἱ Τειφιει 

οοτρι” αερτοῖειν [ππμὶ εἰἶαπι {ρ[ ππιεάεπάμπι εἰ. δῖπ 
παπι, ἰά [αεῖς. ) 

στο πε 



. 
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γ. 
«1 Στυμάργεω οἰκέτις, ἡ ᾿Ιδουμαία ἐγένετο, ὡς ἔτεκε Όυγα-- 

τέρα, ἐπέστραπτο τὸ στόμα τοῦ αἰδοίου καὶ ἐς ἰσχίον 
καὶ σκέλος ὀδύνη, παρὰ σφυρὸν τμηθεῖσα ἐθῥήϊσεν, καίτου 

καὶ τρόμοι κατὰ σῶμα πᾶν κατεῖχον, αλλ ἐπὶ τὴν πρό- 
φασιν διελθεῖν καὶ τῆς προφάσιος τὴν ἀρχήν. 

Ημ]. 
δεγππαγφὶ αποϊία Ιάμππαεα ομπι [ία ρερετί[}ει, ἐρ[ῖ ιμεεγὶ 

ο[ει]μπα «ΟπυεΤΓµπα ε[, αο εοπαπα εἰ εγµς ἄοίογ ἵπινα[ιε. 

δεεία αἆ πιαἰ[εο]μπι υεπα οοπυαἰμῖε, εἰ[ί εοέμπι «ΟΥ- 

Ῥις ΙΓΕΠΙΟΥΕΣ οεεµραδαπὶ. ἔεγμπι αἆ οαµ/απι εἰ εαµ/αε 

Ρτιπείριιπι ἀενεπίεπάμπι Γμῖῖ. 
- 

σος 



1ΠΠΟΚΡΑάΤΟΥΣ ΕΠΠΙ{ΗΗΙΟΝ 

ΡΙΡ4ΙΟΝ 5. ΤΜΗΗΜά Ε. 

Εά. Οπατι,. ΙΧ. [156.1 
α. 

΄ .ς 3. Γ 
[18ο] “Οκόσου πυθῥοὶ, ὀξύρινες, ὀφθαλμοὶ σμικροὶ, πο- 

Π ες ος Ἡ ἀἎ 3 . ΄ 3 Π 

νηροὶ, ὀκόσου πυρῥοί, σιμοῖ, οφδαλμοὶ µεγαλοι, ἐσθλοὶ, 

ὑδρωπιώδεες χαροποὲ, φαλακροὶ ἔωσι, ἐσχνοφωνίην κιρ- 
σὺς λύευ, ἐς τὸν ἀριστερὸν καὶ τὸν δεξιὸν ὄρχιν, ἄνευ 

τουτέου τοῦ ἑτέρου οὐχ οἷόν τε λύεσθαι. µμὲγάλοι, φαλα-. 
κροὶ, τραυλοὶ, ἰσχνόφωνοι, ἐσθλοί. νοσήματα δὲ ἔχουσι, 

8 Ἀ 3 { αν 3 ” 

τραυλὸς 1 φαλακρὸς ἢ ἐσχνόφωνος 3 δασὺς, ἰσχυρῶς 

ΗΠΩΡΟΟΙΑ Το ΤΙΡΗΠΙ Π. ΕΡΙΠΟΣ. 

ΝΠΟΠΌΟΜ ΡΕΟ ΙΟ Υ. : 

τς 

οι Γυϊ [ωπὲν αομτο πα[ο εἲ οεμ[ς ρατυῖΐς, ρτανὶ; φιὶ 

Γωζυἳ, Εππὶ οἳ πιαρηὶς οομµ[ὶς δοπι. 1Ιγάγορὶοί τΤαυος 

Ἰιαδενὲ οεµίος εἰ οαἶμὶ [ιω. Ἰοοὶς επέαιεπι αγία: /οἱ- 

υἱε αἆ [ωπἱ(έγιωπη εἰ ἀενίγμπι ἐε[ῖεπι επαϊµς; εἰίγα Ἰεογωπα 

αἰεεγμι /οἰυὶ πο γοϊιε[. ἹΜαρπί, οαζυὶ, δαἰδὶ εἰ εφὶ]ὶ 

νουε γταεάϊἰεὶ δοπὶ [ωι. Ἀαϊδμς αιίεπα αμξ οαἶψις αιμε 
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Γά. Οµατι. ΤΧ. Γ186. {97.1 
μελαγχολικά. νοσήματα ὃ ἔχουσιν ὅσοι τῇ }λὠσσῃ πα- 
φλάδουσι, χειλῶν μὴ ἔγκρατέες ἐόντες, ἀνάγκὴη λυομένων 
ἐμπύους Ἰγίνεσθαι. ὀδύνην ἓν τοῖσι κάτω χωρίοισιν 
ἰσχυρ κωφότης λύει καὶ αἷμα πολλὸν ἓκ τῶν ῥινῶν. 1ῇ 

µανίη ἡᾗ μεγάλης νόσου ἐν ἔθει γενομένης. ν λεχοῖς 

σπασμὸς ἐπιγένηται, πῦρ ποιεῖν καὶ ἐς κύστιν κηρωτὴν 

ἐγχέας πολλὴν χλιαρὴν κλύδειν. 

β’. 
"Εν τῆς κεφαλῆς τὸ ὁστέον καταγῇ, διδόναυ γάλα καὶ οἶνον 

πἰνειν, ἶσον ἴσῳ, τν δὲ ἕλκος ᾖ, φλεβοτομέειν τὰς ἐἴσω, 
ὃν μὴ πυρεταίνη, ἂν δὲ παραφρονέη, τὴν κεφαλὴν κατα- 

βρέχειν, ἢν μὴ τὼ ὑποχόνδρια ἐπηρμένα ᾖ. ἢν τὴν κἐφα- 
[157] λὴν ἀλγέη, ἐᾳ στῆθος ἐρχεταυ. ἔπειτα ἐς τὸ ὑποχόν- 

ὃδριον, ἔπέιτα ἐς τὸ ἐσχίον, πάντα δὲ οὐχ οἷόν τε αλγέειν. 

επἰ]ὲ νοεο ἁοπαϊιμς αμὲ Πρίάμς, πποτδὶς αἀπιοάμπι ππε- 
ἰαπελο]ιείς οοπ[είαξμγ. ογδος φιοφµε [αδεπῖ φιῖοισι- 

ιο [ίπβια ο[Γεπάιωπε αο ἠαε[απεν μὲ πεο ἰαῦγὶς πιο 

ἀεγαγί Φμεαπε, «ος πεεε[]ε ε[ είς ἀε[ιπεπεδις, Ῥιγι- 

Ἰεπίος [τετ Ιαἰἰάμπι ἱπ[εγίογμτῃ ἰωοογμῖῃ ἀοΐογεπα [μ- 

ἀιίας [οἰυίε εἰ [απφιῖς εορἰο[µς εν πατίδις ρτο][μεήον 

1η[απία πιαβπὶ πιογδὶ το εοπ[μειμάίπε οοπεἰηᾳεπεῖς [ο- 

ἰωο. δί ρμετρεγῖῖ εοπυμµἰ[ιο [ιεσε[] ει, [εῦγὶς ε[ξ εοπ- 

οἰέαπάα, ἱπππιί[]οφιμε ἵπ υε[ίεαπα οεταϊο ππµίιο Ιεριᾶο ας 

κει οἰγ[έεγετα ἵπ]ι[ο αἶνις οοἰιεπᾶα. 

1. 

δὲ εαρίες ος εοπ]γαοίμῖι ]μεγίιε, Ἴαο εἰ υἴπμπι αεηια[ὶ 

αφµαε ππαίμγα ἁἱμία γτγοριπαπᾶα. Όμοά [ αἶεις εκ-- 

εἰιετίε, Ιπιεγίογες φεαε [εομπάαε [ερ πὶ [ετίοιει. 

στ δὲ αμίεπι ἄείίγει, οαγιὲ επιύγοε]λε γρεγΓιιάεπάμπαι ε[, 

πι Πγροελοπάτία επιµμθεγεπ!. οδὶ εαριὲ ἀἄοίιετιε, αἆ 

Ψεοίµς ρτῖπιιπα ἀοῖογ αεεεᾶιὲ, «ἀειιάε αἆ Ιγρουμοπάγία, 

Ῥο[ίεα αἆ εοπαπα, οπιπία παπαφιε [παμί ἀοΐετε πιεφμειὲ. 



ΑΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ 1 
Εὰ. ματι. ΙΧ. [17.1 

΄ 

” 4 . 

«ἀνεμίην, φλεβοτομίη, τῷ φαρμάκῳ τὸν ῥόον ἴσχειν ἐπαλεί- 
Φων. ὅδε γὰρ ὃ ῥόος ἐκ τῆς μεγάλης φλεβός, ν δὲ αὐ- 
τύµατον ῥέη πολλὸν, νηστευέτω ἢ γάλα δύο ἕδατος, τέσσα-- 

ϱας γάλακτος, τὰς ἀγόνους πυριῇν καὶ φαρμακεύειν. 

ὁ' 

ϱ 3 

Όσοι ἐξαπίνης ἄφωνου ἀπύρετοι ἔωσι, φλεβοτομέειν. οφλέ- 
ος ” ” κ” 3 

Ύματος κατάθῥου ἐκ τών μαζών ἕλκουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ 

ἐξερεύγεται κατὰ τὼς ῥίνας ἐς τὸν πνεύμονα. οἷσι βὴξ 
Ν 3 3 3 3 ο 

ξηρὴ οὐ λύεται, ἢν μὴ ὀδύνη ἰσχυρὴ ἐς τὰ ἰσχία ἢ ἐς 
Δ , 9 .) ., ο) ς -” λε ” ο) ) 

τα σκελξα 1 ἐς τον ὄρχιν. ην υδρωπιῶντα βηξ Σχη, ν μὲν 
ο) Ρ] Π α΄ ” { Ἀ ο 

αυτίκα λειποθυμέῆ», Ὀερμοισι πᾶσι διαχρησθω' ἡν δὲ µη, 

θωρῆξαι καὶ σιτίων ἐμπλῆσαι. τάµνειν δὲ τας είσω. 

δν 
- , -”- ΄ 3 ’ ΄ , 

Του νοσήµατος τοῦ µεγαλου ἕν τασὲυ Ἰινομένου Άυσις, 

Π. 
«ἀπεπαΐαπι, Ίος ε[ [μζυεπίαπεος [αεις ἱπεί[α νεπαν ᾖ]µῶµτη 

Όεγο ππεάἰοαππεπέµπι Π[ίεκτα [ες Πας επίπα επ Ἱπαδηα 

νεπα ρτοάμ. οδὶ νεγο [ροπίε οορἰο[ε [μαξ, ]ε]ωπεί αιὲ 

αθιαε ματίες ἆμας, ἰαοεῖς φµαίιογ δίδαι.  Ἰποεειιάας 

Γοπιεπεῖς ας ππεάἰεαπιεπείς εμταῖο. 

ΙΥ. 

μὶ ἄεγερεπίε [πε Πεῦτε νοςε ἀε[οϊμπε, τὶς υεπα [εεαπᾶα 

ας ο η... ει .- ἐγαβιιέ ες εε 

Ψετ πατες αἆ ριμίπιοπετα εγμείαπῖ. Ομῖδμς ει[[ς [ίεεα 

ε[ῖ, Πἱὶς ποπ [οἰυίεμτ, πὶ[ ἀοίογ νεµεέπιεις αἆ εοπας 

αμὶ ου µγα αμὲ αἆ τε[ίεπι Ίγγμαι. ὁδὶ Πγάγορε ἴαδοταπ- 

ἵεπα ἐι[[ις ργε]ιεπάεγῖ, [ιφμίάεπι ΡΓΟΕΙΙς αϊππιο ἀε[ιείαε, 

εαἰιᾶις οπιιῖδιις μἰαίμγς ᾖ[ῶι παπι, υἰπμπι γοιει ας 

οἰδίς ἰππρίεαπεμη, υειπας αιμίεπι Ιπεεγίογες Γεοατε οροτίε. 

ν. 

Ιήασπὶ πιογδί ὧι υεµεπιεπεία επἰ(επεῖς [οἰμειο εοπατιῖα 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΝ Β ἀτι 
Εὰ. Οµατ:. ΤΚ. [147. 198. 

ἰσχίων ὀδύνη, ὀφθαλμῶν διαστροφαὶ, τύφλωσις, ὀρχίων 

οἴδησις, μαζῶν ἄρσις, ἣν πυρετοῦ ἔχοντος τὰ περὶ τὸ 

πρόσωπον ἐσχνα ἡ, ἓν ἡμέρη γονίµῳ, τὴν ἐπιοῦσαν λύσει. 
ὕδρωψ ἢν οἴδημα ἔχων ἓν τοῖσε σκέλεσι βήσση, Ών τὸ 

οὓς αλγέη, τῷ γάλακτι διαχρήσθω, τν μη ἐν τῇ γονίμη 
µεθῆ ὁ πυρετὸς, ὑποτροπιάξειν ανάγκη. οὗ ἂν ἡ φλὲψ 

ἡᾖἶ ἐν τῷ ἀγκῶνι σφύξζη, μανικὸς καὶ ὀξύθυμος, ᾧ ὃ ἂν 

ἀτρὲμέη, τυφώδης. 

, 

στ. 
Τρώμα ἢν αἱμοθῥαγήση, μὴ βρέχειν τὸ ἕλκος. τὴν κέφα- 

λὴν δὲ βρέχειν Θερμῷ. ἣν κἀρδιὠσση, Φερμὸν ἄρτον μετ 
οἴνου ἀκρήτου διδύναι. ἐμέτου λύσις ὕδωρ Θερμὸν διδό- 
ναι πίἰνειν καὶ ἐμείτω. ὅσα σφακελίζει ἀπολαβόντα τὴν 

σλέβα ἑλκώσαι καὶ ὑγιώῶσαι. σπασμοῦ Ἰχειρὺς [1588 1 
δακτύλων ἄνευ πυρετοῦ σχασαε, ἢν μὴ τὴν κεφαλὴν ἆλ- 

γέη, εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ Θερμὸν καταχεῖν. 

ἀοίογ ε[ξ, οοιΙογιπι γεγυεγ[ῇοπες, εαεεῖίας», εε[ίπι ει- 

7ΠΟΥ εἰ ΠΙΑΠΙΤΠΑΥΗΠΑ εἰευαιίο. δὶ [εῦγε ἀειίπεπιε [αοιεῖ 

Ῥατίες ἄῑε ἱπιραγί ϱγαεῖ(ες [μζ[άαπε, [εομειεῖ ἄίε [οἶμ-- 

εἰσ εαπ/[ρεείαπᾶα εεβ. ἨΗγάγορίεις [ῖ Εμήπογεπι πι ογµγῖ- 

δις Ίαδεπς ἔμ[[αξε, πιαίμπ. οδἱ αμγὶς ἀοἰεαῖ, ἰαειε 

µιαέμγ. ΛΙ αε ἱπρατί [εῦτίς γεπαΓεγίε, 1ρ[απι γεεῖ- 

ἄετε πεεε[]ε εΒ. «Ομί νεπα ἵπ ομθῖο ρμί[αι, ἵπ[απις 

εἰ ἱγαεμπάμς ε[ξ; ομί νετο φμίε[εέ, [ριᾶι». 

τα. 

δί υμἶπις [απιβιίπεπι [ωπάαι, πε μἶομς πιαάε[εοετις; εαριῖ 
νεγο εαἰιάα Ιγγὶσαϊο. δὶ εαγάἰαἰβία υεπεῖν ραπ οαἰίάμς 

ΟµΠΙ 9ὉΙπΟ Ίπεγαεο επ[ιδειᾶις κε[. Γοπείεμς [οἰμείου 

ασμα εαἰιάα γοϊμὶ επῃἰθειάα εἰ φοπια. Όμαεεμποιε 

[άεταπει, ἐπεγοερία νεπα μµἰοεταπάα εἰ οεμταπιᾶα ε[. 

1π ἀἰριίογιπα ππαις οοπυµ[[ίοπε οἰἶέα [εῦτεπι [οατῖ]- 

οαπάμπι» [ εαρµε ποπ ἀοίεαε. δίπ παπι, αφµαπα οαἰί- 

ατα α[}ωπάίτο. 



Α70 ΙΠΠΟΚΡ4ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΓΜΙΩΝ ΤΏ 
Εά. Οµαχί, ΙΧ. [188.] 

'Οφθαλμῶν, σποδίου δωδέκατον, κρόνου πέµπτον, πυρῆνος 
ἓν, ψιμυθίου ἓν, σμύρνης, τὸ ὕδωρ κατὰ τῆς κεφαλῆς 
φυχρὸν καταχεῖν καὶ διδόναι σκόροδα σὺν µάξη. κιρσοὶ 
δὲ φαλακρῶν ην μὴ μεγάλου έωσο, μανιώδεις. ἀλφοῦ καὶ 
λέπρης τιτάνην ἐν ὅδατι, ὡς μὴ ἑλκώση, χοθίων κάθαρ- 

σις, τν ὑπερέχη πρὸς τὰς ῥῖνας προστιθέναι, ὥστε πτάρ-- 
νυσθαι καὶ ἐπιλαμβάνειν τὰς ῥίνας τῆς πταργυµένης καὶ 

τὸ στόμα. 

γΠ. 
“4ἆ οομῖος τεεῖρε [ροᾶιῖ ρατίεπι ἀμοδεοίπιαπα, ογοοῖ αμἰπίαπη, 

πιο[εὶ οἰίνας παπι οεΓµ[]αε ιωιαῖαν ΤΙγΤΤΙαΕ Ἰπατη. 

-«άφμαπι [γὶρίάαπι οαρῖε α[}ιπάιο εἲ αἰϊῖα οµπα Ἱπατα 
επ]δίίο» οαἴυογμπα ναγίοες πι πιασπὶ ]μετίπε, ᾗμγίο[ 

Γωπε. «4 αἶμ]ος εἰ ἱεργταπι εαἶοεπι ευ αφια εἰοίαπα 

αἀπιονεῖο, μὲ πε Ἱμ[εετε.  Φεεμπιάαγμπαι ριγφαιίο, [ 

ΠΟΠ επείπεαπ. «Φεγπιεαιοτίο πατιδις επμο[ιίο [ζεγπμ- 

ἔαπεῖς πατες εἰ ος οΟπιρΓΙΤΠΘι 



ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΠΠΙ4{ΠΜΙΟΝ 

ΏΙΡ4ΙΟΝ 9. τΜΗΜα . 

Εά, ματι. ΤΧ. [1599.1 
, 

α. 

, κεφαλὴ µεγάλη καὶ ὀφθαλμοὶ σμικροὶ, τραυλοὶ, ὀξύθυ- 
µοι. οἳ µακρόβιου πλείους ὀδόντας ἔχουσιν. οἳ τραυλοὶ, 
παχύγλωσσου, μελαγχολικοὶ, κπατακορέε. ἀσκαρδαμύκται, 
ὀξύθυμου. µεγάλη κεφαλὴ, ὀφθαλμοὶ µέλανες καὶ µεγά- 
λοι, ὄϊνα παχείην καὶ σιμὴν, ἐσθλοὶ, χαροποὶ, μεγάλοι, 
κεφαλὴὶ σμικρὴ, αὐχὴν λεπτὸς, στήθεα στενὸ, εὐάρμοστου, 

ΠΙΡΡΟΟΠΑ ΤΙΣ» ΕΙΡΗΙ Π. ΕΡΙΌΕ. 

ΜΙΟΒΟΜ ΡΕ06ΤἹΟ Τν, 

]. 

Ο,τι οσριμὲ ἹπαξηΠι, οεμ[ί ρατυῖν Τἱ δαϊδί εἰ ἰγασιμπαᾶὶ 
Γωπι. Ομίδμς ρἶμτες [ωπε ἀεπεες, τί ἀἰμέμγπαε [πε υἱ- 
ἴαε. ΒΡαΐδι Ππφιμα εείεγες Ἱππε]απε]ο[ίοί εἰ ἹπαΡπΟΡεγε 

ιοί [ιωῖ. Οοιμ[ίς πο πϊοίαπέες Ἰγαειωιαι,  Ομίδμς 

εαρμῖ Ἱπαβπµπα, οεµ[ὶ πὶρτὶ εἰ ππαρπὶ, πα[ις οτα[]ως εἰ 

{πας τι Ὀοπί επἰ[ίωηῖ. «(μῖδις οομί ταυὶ εἰ πιαρηὶ 

{ωπε, εαρµε Ῥατυμπα, εεγρί εεπωῖς, μεειμς απβιμ[έμτη, 
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Ε. μαι, ΤΚ. 189. 190. ] 
κεφαλὴ σμικρὴ, ουδ ἂν εἴη τραυλὸς, οὐδὲ φαϊσλαὰ-- 1)ν 

μὴ γλαυκὸς Σζη. 

6. 

Σπασμών φωνὴ ἐν γονίµμῳ λύεται, ἀπήλλακται τοῦ μεγάλου 
νοσήµατος. Λλεχοῖ δὲ πυρξταινούσῃ καὶ ἀλγεούση ὕδωρ 

καταχεῖν καὶ πτισάνην παχείην διδόναι τρὶς τῆς ἡμέ- 

ϱης Θερμήν. παιδίον τρέφεται, ἑθδύμῳ μηνὶ ἡ ἐνάτῳ 

2 δεκάτῳ καὶ ἵσταεαι τῇ φωνῇ καὶ ἰσχὺς ἔπεται καὶ τῶν 

χειρῶν κρατέε. τῆς φωνῆς λυομένης πάντα λύεται " ᾗ 

γὰρ λύσις τῇ φὈέγξει ὁμοίη. Λλύεται δὲ ἐν γονίµη. 

7. 
[του] ν αἳ φλέβες σφύζωσιν ἐν τῆσι γερσὶ καὶ τὸ πρὀσ- 

ωπον ἐθῥωμένον καὶ ὑποχόνδρια μὴ λαπαρὰ ἡ, χρονίη 

1) νοῦσος γίνεται, ἄνευ σπασμοῦ οὐ λύεται ἢ αἵμα- 

τος πολλοῦ ἐκ τῶν ῥινῶν, ἡἢ ὀδύνης ἐς τὼ ἰσχία τοῦ 

λαιμοῦ ὕδωρ θΘερμὸν κατὰ τῆς κἐφαλῆς καταχεῖν, ἣν μὴ 

οοπείππατα [γμοιγαπα «Οή/εΦΜΠΕΗΥ. Ομϊ οαρμὲ ματυιηα 

Γοτεῖεμτ, πιεφιιο δαΐδις, πεφιε εαζυιο [μέωγις ε[ν τί 

ξἰαμειμς επι εγιέ. 

1. ἳ 

Τι εοπυι][οπίδις [ υοα ἀἱο ἱπιρατί [οἶυαίμγ, α Ἱπαβπο 

πιογύο ἰίδεται. ΈῬμετρεγαε Γεὐτίοέαπεί εἰ ἀοἰεπεῖ αφιαηι 

α[Γμπᾶίιο εξ ρεί[απαπι ετα[]απι 1εγ ἄε οαἰἰάαπι ἆαιο. 

Ῥμεγ ππειε [ερεπιο, ποπο αμὲ ἀεείπιο εἄμεαεμγ, νο0ε 

Ροἱει, γοῦιµτ επι [εηιῖγ εξ ΤΠΑΠΜΗΤΑ «Οπαρος ε[ἰ. /οεε 

Γοἰμία”- οπιπία Γουές /Γοἰμεῖο παππφµε υοσὶ ε[ῖ [πεῖ-- 

ἐς, -4ἱ ἄἰε ἱπιβαγὶ [οἰιῖο εοπεπρἰε. 

μΙ. 

δί νεπαε ἵπ ππαπῖδις ρμἱ[επι εἰ [αοῖες [απα ας τοδι[ία 

οτί εἰ Πγροεβοπάτία πποἰίία ΠΟΠ εΗΠΕΓΙΜΕ, αἰέμηπιες 

οδογίειγ ΛΟΥΙΣ, φμὶ ποπ αδίφιιε εοπρµἰ[ίοιε αμὲ [απριῖ- 

πὶς οορἰο[ επω πατίις εγιρείοιε αμὲ εοπειαάἰεμτῃ ἀοΐογε 

ποπ [οἰυμτ. «[Γεεία ρµία, οα[ίάα κα, ρεγ[ωιάσν-- 
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᾽ 5 Ἂ η 3 » ε ’ ῃ ᾽ 

Ψυχρος Π. ην δὲ μὴ, ἄλητον ως ὣερμότατον ὄιδόναι καὶ 

οἶνον ἄκρητον. ταραχῆς γαστρὸς, κυάµους ἐφθοὺς διδό-- 
ναι, ἣν μὴ τὰ ἄνω καταπορέα ᾖ, ἢ πύμινον διδόναι τρώ- 

γειν μετὰ τῶν κυάµων. 

. ῃ ῃ - ῃ ’ 5 Ἀ , 3 ὃν 5 
«4ποληψις δὲ τοῦ νοσήµατος οὐκ ἂν γένοιτο, εἰ μὴ ἕν γο- 

’ ε , 3 τα ι Δ , Ἂ Ν 3 ’ 5 , π 

νίµη ἡμέρη. οὐδὲ ἂν αρχή γένοιτο, ἢν μθ ἀγύνω ἡμέρη καὶ 
” , εν 7 Π 

μηνὶ,έτι δὲ γονίμῳ.νίτρον 4ἰγύπτιον καὶ κορίαννον καὶ κύμινον 

τρίβοντα σὺν αλείφατι συναλείφειν, ὅσα θνήσκει ἀνάγκῃ γονί- 
µῳ ἡμέρη καὶ γονίμῳ μηνὶ καὶ γονίμῳ ἔτευ. προλέγειν δὲ ὁρ-- 

θῶς ἂν ἔχοι θάνατον ἢ) ὀδύνας ἰσχυρὰς, ὧν τὰ ὄμματα 
Δ εδ σις ο 3 ”, 

μὴ ἐρῥωται, ὁ Θάνατος ἐν τάχει. ἢν δὲ ἐν γονίμῳ ἔτει 

γίνηται, απ ἀμφοτέρων γονίµους ἀνάγκη γενέσθαι, ἢν δὲ 
3 ’ ” ’ ς ’ 3 ’ 

αγόιῳ ἔτευ καὶ ἀγόνῳ ἡμέρη, θνήσκειν ανάγκη γονίμῳ 

ἡμέρη. τοῦ αριθμοῦ τρίτη ἰσχυροτάτη. 

ἆμπα εν πῖι [τε [γίσωςς [η ππίπως, ]ατίπα αµαπι οαἰί- 

αἰ[[ηπα εἰ Τπεγια εχῃιδεπᾶα [μπτ. ἰπ αἰνί μετιμγδαιίοπε 

Ὁ/αδᾶς εοείας ειλἰδειο, [ι [μρεγίογες εοτρογἰς ρατίες αᾱ- 

πποάμτα δἱ[ίο[αε ᾖ[ιεγίπε αμὲ εμππίπμπι ἵπ [αδὶς εαειιάμπα 

άαιο. 

1Υ. 

“4ε πιοτδί Ιπιεγεερείο ποππὶ[ ἀῑε ἱπιρατὶ οοπείπςει πεφιε 

πιοτδί ρτιπεἰρίμπι αἀετῖε, πίι ρατὶ ἄῑε, Τπεπ[ε φµοφµε εἰ 

αππο ματι. γµπι 4εσγρίιμπι εἰ εοτἰαπάγμπι εἰ εµ- 

ΤΠΙΠΜΠΙ οµΊι οἶεο ἰγία φεηπεγὶ ἴίπιτο. Οι ΙπέεγειήΕ, 

εος ἅε ἱπιρατὶ ἰπετίγε πεοε[]ε εἰ. Ίοπιτῃ αμ /επα Γιεν τε 

ΥΊΟΓΙΕΙΠ αμὲ υεμεππεμίες ἀοίοτες Ρρταεάϊισετο. (μού μτα 

οεµ[ί τοι ποπ [ωπε ἴς ὀγευὶ ππους αἀεται. ()μοά[ 

α)μιο αεοϊάαι ἵπιματίν αὐ μµιγίφµε ἵπρατες [εί πεεε[]ε 

ε[. δίπ νετο ματὶ αἨπο εἰ ἄἱε ρατί ᾖαι, ΊπΟΤΙΕΠΙ ἴπ 

ἀῑεπι ἵππρατεπι ἰπείάετο πεοε[]ε εξ. Έω πµπιεγο εετῖμς 

ε[ὲ ραἰιαι[πεως. 
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δν, 

Λυνάγχην καὶ ὀφθαλμίην, φλεβοτοµίη, τρωθέντος ἐντέρου 
2] ἀναπνοὴ ἔρχεταυ κάτω ἀφανὴς κατὰ τὸ τρώμα καὶ κὲ- 
φοῦται τὰ στήθεα. διδόναυ οὖν γάλα καὶ οἶνον ἴσον ἴσῳ, 
ὧν κατακορέα τὸ στήθεα, «φελλοὶ, µανιώδεες καὶ φαλα- 
κρο. τουτέων ὥσου ἐκ γενεῆς καὶ στρεβλοὶ, ασύνετου 1) 
λυθιώντες ᾖὴ µαινόμενου, οἷσι δὲ μὴ, ἐτέρου κακοῦ λύσιες 

περὶ φύσιος. 

ιά 

στ. 
., 3 

[191] «ύναμιν πλείστην ἔχευ τιτθὺς, ὀφθαλμὸς δεξιὸς, 
ταῦτα τὼν κάτω καὶ ὅτι ἐμπέφυκε τοῖσι δεξιοῖσε τῷ ἄρ- 
σενα, }υναιξὶν ἐπιμήνια. ὥστε ἴσχειν, σικύην μµεγίστην 
παρὰ τὸν τιτθὸν προσβάλλειν, τρίμηνον παιδίον πάντα 

δηλοῖ καὶ μέγα τότε ἔχευ. ἢν πολλὸν ῥέη γάλα, ἀνάγκη 

ἀσθενέειν, τὸ ἐν γαστρὶ, ν στερεώτερου ἕωσιν οἱ τιτῦ οἱ, 

γ. 

πρίπαπι ει Πρριειάίπεπι [απαξ φεπαε [εοιῖο, υμίπεγαίο 
ἴπίε[ίπο, Υε[ριγατιο ἀεογ[ιπη αἆ υμῖπις οὔ/οιγα ργοσεᾶϊξ 

εἰ γεοῖιμδ υαεμαξμτ. Ίμαο Τρίιμγ εἰ υἴπμπι ματι αφιαε 

Ῥοείοπε ἴεππρεταιμτη επλἰδείο. «Όμοτμπα ρεοίις δί[ετι 

ΡΤοστεαε, Τὶ δα[δὶ, Γωπιο[ εἰ οαἰυὶ [μη Ἑπν Πὶς φμὶ 

αν ογιµ εἰίαπα [ἔγαδοιες εἀιωιέιή, Ἱὶ [μπὲ Ἱπεργιάεπίες 

αμὲ οαἰεμίο οὐποαί αιμέ ἴπ[απίιωε. Ομίδις ᾖαεο ΠΟΠ. 

αεεϊἀμηὲ, παίμγαε βεπε[εῖο αἰιεγίμς πιαἰὲ [οἰωιίο ᾖὲ. 

γΙ. 

Ρ]ωίπιαπι [αοιμ[έαίεπι Ἱαδεῖ ππατππΊα ἀεπίγα εἲ οεμίµς ἄεκίεγ, 
εαάεππφμε τεοεέμᾶο ἴπ ἰπ[εγιοτίδις ρατιίδμς. Ίναπι εἲ 

ππαγες ἀεωιγὶς ἵππα[ομπέω. «Πμεγιδις ππεπΓες μὲ [ας 

ππαδίππαηι ἹπαΊπΊπαε ομοιγῥιειίαητι αἀπιους. Τγιππε[ἐγίς 

Γοεέμς ρτοαῖε οπηπία ἴμποφμε ππαρπις ε[. δί ἶαο εορίο- 

[μπα ρτο/μαὲ, Γοεέωι ἀεὐίίει ε[]ε πεοε[]ε εβ. δὶ [ο- 

ἀἴογες Ἱπαππαε Γμεγίπε, [οείιως [αἰμῦτίου ε[, πµίγαφµε 
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Ἐὰ. Οµαχε. ΤΧ. [191.] ο 
ὑγυηρότερον τὸ ἔμβρυον, «φλὲψ ἔχευ παχείη ἓν ἑκατέρῳ 
τιτθῷ. ταῦτα µέγιστον ἔχευ µόριον συνέσιος. 

|. 

Στραγγουρίην λύευ φλεβοτομίη, ἢν τὰ ἄνω χωρία σπαρ}ᾷ, 
τὰ περὶ τὴν πεφαλὴν ἑλλέων κάθαρσις, ἔμετος, ἕἑδρώς. 

ἀπὸ γαστρὸς ταραχῆς 3 ἀπὸ βηχὸς, καρκίνου γενομένου, 
τὸ στόμα πικραίνεται. διδόναυ δὲ πίνειν ἐλατήριον δὶς 
ἢ τρὶς, ἢν μη ψελλὸς ᾖ. ἐπιδεῖν δεῖ, χαλκοῦ ἄνθος καύ- 
σας, ἕως ἂν πυρῥὸν ᾖ, καὶ σπογγίην, τν. μὴ ψελλὸς ἤ, 

ἀλύκης, φρίκης, χάσµης, οἶνορ ἴσος ἴσῳ ἢ γάλα, οὠτὸς 

περιωδυνίην σικύην προσβαλλευν. 

θ' | 
Π) ] ω ιο] η 3ο / 3 ας} ῃ Ἀ 3 ια [, 

Ὁ τι ἄν τὼν ἄνω πονέεῃ, ὀδυνη ἐς τα ἰσχία 3 ἐς τὰ γούνα- 
κ ; / 3 ω 

τα καὶ ἄσθμα λύει πάντα τουτέων γινύμενον. «εἰλεοῦ λα-- 

νετο ΊἹπαπΊπα ΦΕΠαΤΗ οἵα[]απα Ίιαδεε, ομαρτογίεγ πιακὶ- 

παπι οοπ]1μεπείαε ρατίετι [ΟΓΕΙέµγ. - 

ΤΙ. 

διγαπβιτίατα [οἶυῖὲ ωειαε [εοο. «δὶ Ἰοοὶ φιμὶ αἲ οαρι 
[μπε [μγετίογες, αἆ ΙΠπιογµΤα επετειίοπεπα Ἰμγρεαπὲ, Ἶῖς 

π]οετιι Ῥμγβαείο, νοπαΐεμς εἰ [μάογ «οπίεγιπ. «4δ αἰψὶ 

Ῥετειγθαίίοπε αιῖ ἓμ[ῇ «ΩΠΕΥΟ οδοτἰο οὐ αππατε[οἰε, Ἐἰα-- 

Μεγίμτη δὶς Ίεγυε γτορύιαίο, πι δαίΐδμς μετ. «Αξτίς 

Γογεπι π[έωπι ἄμπα ΤιΓεισαὶ εἰ [γοπβίαπα ᾽αάππουεγε ΟΡο- 

τει, πῖι δαΐδις επιετῖ. «παιειμάιπι, ]αοαεῖοπί, Ἰογ-- 

τοτὶ εἲ ο οἰιαουιὶ υἰπμπῃ γατὶ αφµαε ΡογΕίΟΠε ἔεπιμεγα-- 

ἔμπι αμὶ ἴαο επ]ϊδεαϊμγ. «4 αμγίς ἀοΐογεπι βγανί[πεµτα 

ομομτδιιπία α[[1βειιᾶα ε[ε, 

ΥΙΠ. 

Οεπιοµηφιµε ματεῖωπι [μρετίογµπι ἀοίογεπα, βεπµπι αμε 

εοπεπάἰσια ἁἀοίον αιμὲ απ]ε]αίίο οδοτία Ίαεο οπιπία /οἵ-- 

υἱε, Τπ υοϊρμίο πιο [τιριάμπι ϱίπμπαι «οορίο[ιπα εἲ 
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παροῦ, ψυχοὺν οἶνον πολλὸν ἄκρητον κατὰ λόγον διδόναυ, 
ἐστι ἂν ὕπνος ἢ σκελέων ὀδύνη γένηται. λύει δὲ καὶ πυ- 

ρετὸς καὶ δυσεντερίή ἄνευ ὀδύνης, ἢν ὑποχόνδριον τὲ- 

ταμένον ἡ, πιέξειν τῇ χειρὶ καὶ λούειν. παρωνυχίης κι- 
κὸς µέλαινα ἐν μέλιτυ ὕδατος ὑφιεμένου, γάλακτος ὀκτω 

κοτύλας ὀοῦναι πιεῖν, ἣν δὲ ἐμέῃ καὶ μὴ πίνη, μυττωτὸν 

δριμύ. ὥστε ἔχειν γυναῖκα ἐν γαστρὶ, πωλύπια ὑπὲρ 
φλογὸς ὁπτώντα ὡς θερμότατα καὶ πλεῖστα ἠμίφλεκτα 
διδόναυ τρώγειν καὶ τρίψαντα νἰτρον 4ἰγύπτιον καὶ κορί- 
αννον καὶ κύμινον ἐς κύλλικας ποιοῦντα προστιθέναυ τῷ 
αἰδοίῳ. 

[ μα 

[192] ν ἐκ κραιπάλης κεφαλἠν ἀλγέη, οἴνου ἀκρήτου 

κοτύλην πιεῖν. τν δὲ ἄλλως κεφαλὴν ἀλγέη, ἄρτον ὥς 

Θερμότατον συν οἴνῳ ἀκρήτῳ ἐσθίειν. ἢν ἄνθρωπον θέρ-- 

µη ἔχη μὴ ἀπὸ χολῆς μηδὲ ἀπὸ φλέγματος, αλλ Ἰν 

ΤΠΕΤάΟΜΤΑ ργοιὲ εοπβγµῖε, εχλἰθεπάμπα φμοαᾷ [οπππις αιε 

οΓμγµταῃ ἀοἱογ οὐοτίμς ]μετε. δο[υῖε αμίεπι εἰ Γεὐτὶς εε 

ἀγ[επιεγία εἴῑγα ἀοίογεπι» [ Πγροειοπάγίωτα εοπέεπ/{πα 

Γμετίε, ἱά ππαπµ οοπιργἰπιεμάµπι αο ἰαυαπάμπ. 4ἆ τε- 

ἁμυίαπι βαἰία πίστα εμπι ππείίε ρτο]ωῖε. «4φμα ἵπυα- 

ἀεπιε ἰαοεὶς Πεππηιας οοἵο δἰδεπάας ἄαιο. Θιοά [ ρο-- 

πια, πεφιε ροεεῖ, πιγγίειµπα αογε ἀαῖο. (ο ππµ[ίεγ πι 

μτεγο εὐπεὶρίαε, μοίγμος ρατνος ἴπ γτίπις α[]αιος αµαπι 

ναἰιαί[/πιος εἰ Ῥτορε [επιίμ[μίαιος ε[μὶ ἄαιο; αἴφιε π- 

εγμπι «4εργριῖμτι ἐγίπην «οογἰαιάγµτι εἰ ομπαίπιπι ἴπι 

Ῥα[εί[έος ε[}ογπιαϊο εἰ ἵπ νιμαάεπᾶάμπι ΓμῤαἽϊτο. 

ΙΧ. 

οὐ ἐκ εγαρμία οαριµι ἀἄοίεαε, υἰπὶ πιεγαεὶ Πεπαίπαπι δίδαι. 

δὲ φεγο αἰἰίεγ οαρμὲ ἀοίεαί, μαπὶς φμαπι οα[αί[Γππιις οιετα 

υἶπο Ὕπεγαεο εἀεπάωπι εἰ. οδὶ Ποπαῖπεπι οαἰογ ψτείε- 

ἀεγίε ποπ α δίίε πεφµε α ρἰεμτα, [εὰ αμ α ἰα[[μάϊῖπε 

αμἲ αἰία οαµ[α Γεῤτίεῖιει, οαἰίάα οορἰο[α α[}μ[α εαριµε 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ ΕΙΠΠΙΙΗΤΤΙΙΟΝ ἩἨ άΤτο 
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ἀπὸ κόπου ἢ ἄλλως πυρεταίνη, ὕδωρ Θερμῆναι πολλόν. 

ἔπειτα ὑπερχέων τὴν κἐφαλὴν βρέχειν, μέχρις ἂν τοὺς 

πόδας ἑδρωση καὶ ἄλητον ἕψεσθαι ὡς παχύτατον. ἐπὴν 

δὲ ἱδρώση τοὺς πόδας, ἄλητον ὡς πλεῖστον καὶ Θερμό-- 

τατον ἐσθίων καὶ οἶνον ἄκρητον ἐπιπίνων, περιστειλά- 

µενος ἑματίοις ἀναπαυέσθω εὐκόπως 1 μὴν ναρκίσσου 

δύο ἢ τρεῖς κεφαλὼς ἐπὶ τῷ δείπνῳ ἐσθιέτω. τῷ µέλ- 

λοντι µαίνεσθαι τὀδε προσημαίνὲυ τὸ σηµεῖον, αἷμα συλ- 

λέγεται αὐτῷ ἐπὶ τοὺς τιτθούς. 

ἰγγίσαιο, οµοαά ρεᾶες [μάανεγίπϊ }ατίπατηφι» οτα[][ῇ- 

ππατη οοφμῖτο. Οτι αμίεῖτι ρεᾶες [μάαυετίηἒ, Γατίπαπα 

ῬΡἰωγίπιαπα εἰ εαἰαί[βµπιαπι εἀαξ Ίπεγο [ιρετθιδίο ει [ἔγα-- 

βα[ίς εοορεγ!µ5 γἰαεῖᾶε ομίε[εαῖ αμ Οεγίε πατείῇ ἆιιο 

αμι ἱγία οαρίία ἵπ οοεµα εἀαι.'' Ομῖ ἵπ ππαπῖαπα ἰαρ[μ- 

τις ε[, ἱρ[ι οο [ιβπµπα ρταε[αξίε ἵπ Τπαπιπηῖς [αιριῖ- 

επι οο[[ισὶ, 



ΤΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΥΣ ΠΠΤΙΠΜΙΟΝ ὮήΓ. 

ΚΑΙ ΓΑ (ΠΝΟΥ ΠΩΣ ΥΠΟ ΥΠο- 

ο ΝΗΜ4{ 4. 

ο 

Εά. ματι, ΤΧ. [494.] . Γά. Βαθ, Υ. (309.) 

[14] Ἰ[υθίων, ὃς ῴκει παρὼ 1ς ἱερόν. 

᾿Απογεγράφθαι νοήσας αὐτὸ καθ ἑαυτὸ Πυθίων ὃς 
, ” ε Λ - ο) 5 Ε) ο ω 

ὧκει παρὰ ΙΏς ἱερὸν, ἐπ ἄλλης αρχῆς τῶν γινοµένων αὐ- 
” Δ ; 3 Δ ϱ .” 

τῷ τὴν διήγησιν ἀναγίνωσχε. Ἅµβέλτιον γὰρ οὕτως {γεῖσθαυ 
; Δ ς Ἂ . κ. 

εγράφθαυ τὴν ῥλσιν ἢ τὸ σχῆμα σόλοικον ἐξεπίτηδες 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙ5 ΕΡΙΡΕΜ. ΤΠ. ΕΤ 
αΑκιΏνι τν ΠΠ  ῦΝ αΟΝΙΜΕΝ- 

ΤΠ ΑΗΤΟς 1. : 
- 

1. 

{Ογιμίο σμῖ Ῥγορε Τε[ιιγίς αεᾶεπι Παδίέαδαε, 

Ου πι απο {εκίαπι ρεν Γε ρτῖας Γοτἱρίαπι 1Πίε]]εχο--, 

τῖ, ΕγΙιίο φμί Ῥγορε Τεἰωγὶς αεάεπι Ἱιαδαῦαι, Ἰπ]ῖο 

ἀἸίεγο ΘΕΟΥΗΠΙ παο 1ρΠ οοπ!ἱσεγαμί ΠΠογίαπι Ἰερο. Φαϊϊαβ 

Πᾳαϊάεια εβι οπἰβίπιατο Πΐα [οηἱρίαπι ε[ε ἀῑοίίοπεια, 4 άππα 
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Εά. ΟἼνατι, ΙΧ. [194.] Εὰ. Βα{. Ύ. (399.) 
εὐθέως ἐν αρχη πεποιῆσθαι τὸν “Ιπποκράτην, μηδὲν ἄλλο 
τοιοῦτον σχῆμα καθ ὅλον τὸ Διβλίον γράψαντα, µήτ ἐν 
τῇ τῶν αθῥώστων µήτ ἐν τῇ τοῦ λοιμοῦ διηγήσει. τινὲς 
µέντου κατὰ δοτικὴν πτώὠσιν ἔγραψαν, Πυθίωνο ὃς ὧκευ 
παρ Της ἱερὸν, ἐκφεύγειν τὴν περὶ τοῦ σολοικισμοῦ ἕΌήεη- 
σιν βουλόμενου, 

β’. 

Ἴρξατο τρόμος ἀπὸ χειρῶν τῇ πρώτη, πυρετὸς ὀξὺς, λῆρος. 

Τη ; ” « - 191) . ” ’ 9.) 

η πρωτῇ τῶν ἡμερῶν εὐδως ἅμα τῷ πυρξττειν ὀξέως 
’ ” α ο.» 

δύο συμπτώματα γίνεσθαέ φησι τῷ ΙΠυθίωνι, τρόμον τῶν 

χειρῶν παραφροσύνην τέ τινα βραχεῖαν. είωῦε γὰρ αὐτὸς 
” 3 2 3 ῃ λ Δ -. . 

ἄλλοτὲ ἄλλοις ὀνόμασιν ἐνδείκνυσθαυ τὸ ποσὸν τῆς παρα- 

φροσύνης, ληρῆσαι καὶ παραληρῆσαι καὶ παραφρονῆσαι καὶ παρ- 

ενεχθῆναι λέγων }} πάλιν παρακόψαυ καὶ ἐκστῆναι, μανῆναί τὰ 
νο 3 ” ., στ Ε] ; ς , » - 

καὶ μαμα. εἴπερ ουν ἐλήρῃησεν ὁ ΠΠυθίων, ευδηλον ὅτε μὲ-- 

Παιΐπι ρετ ΠπΙῖα Ἠσπταπι [οἱοεσαπαι οοπ/{α]ίο ΗἩϊρροογαίεπι 

οοπιπηΙ {Πε 4 αιῑπι πιι]]απι αἰίατι Ππ]αδπιοάΙ Ἡραγαπι ἰοίο ἵπ 

ἩΡτο πει 1. αεστοτιπα, πε(πθ 1π ρεί[ῖδ πατταίίοπα [οκῖ-- 

Ρίΐ5 πιαπάανετΙ{: απ]άαπι πια 1Π ἆαπάϊ οα[α [οτῖρ[εταπί, 

Εγι]λιοπὶ οφμὶ μγορε Τεἰμτὶς αεεπι Παδίαδαι, αιιοά 49 

{ο]οεοῖ{πιο αμας[Ιοπεπι ε[ασετε γε]Πῖ. 

Π. 

Θοερίε ρτίπιο ἄίε 1ΤΕΠΙΟΥ α πιαπίδις, [εῦτὶς αοµία, ἀε]ὶ- 

ΤΙΜΠΗ. 

Ῥτίπιο Παπα ἀἷο ΡΥΙΠΙοπϊ ππα ομπι αοπία Τεμγεο ἆπο 

Γγπιρίοπιαΐα πιαπααπα ἱτεπιογεπα εἰ Ιεγεπι απαπάαπι 1ΠΠΡρΙεΠ-- 

Ίαπα {με Ρτοπιποίαί. Οπαπίαπαι επἶπι πβρίεη[ῖας α]ίας 

α)ῆῖ ποπ ρθ 1ρίε ἀε[εττε οοἩ/[αενίΕ, 4αἩπι πμρατὶ, ἄε- 

Ἰἴγαγε, ἀεβρετε, ἀεππεπίεπι ε[]ε ἰοφμίιμ: αμ ταις 

νε[απῖτε, ᾗμγεγε, ἐπ[απίγε, Ίπεπιε εοπ[εγπατ. δὶ Ιβίίας 

ἀελχανετίε Ργιλίο, ειπα πιοζιοοτίίετ ἀε[βραϊ[[ε οοπ[αί, Αἲ 

σΑλΙΕΝῦ5 ΤΟΝ. ἉγΙΙο Ἡ Ἰι 



499 1ΗΠΟΜΡΗΊΟΣΣ ΕΠΗΙΙΠΜΗΙΩΝ Γ 

Κά. Οἰιανῖ, ΙΧ. [194 105.] Εὰ. Ῥα[. Ἠ. (3903.) 
πρίως παρεφρόνησεν. ἐμάθομεν δὲ τοῦ μὲν τρόμου τὴν αἰ- 
τίαν ἀθῥωστίαν ἐἴναι τῆς κατὰὼ τοὺς μῦς δυνάμεως. πα- 
ραφροσύνην δὲ γἰνεσθαι, βλαβέντος ἐγκεφάλου κατὰ φλεγµο- 
νὴν ἢ πλεονεξίαν χολώδους χυμοῦ. τὸν ὃ ὀξὺν πυρετὸν 
ἔπεσθαι σηπεδόσι χυμῶν. εἰ μὲν οὖν καὶ τὰ προηγησάµε- 
να τῆς νύσου καθάπερ ἐπ ἄλλων ἔγραψεν, οὕτω κᾳπὶ τοῦ 
Π]υθίωνος ἐγεγράφει, τάχα ἂν ἐξ ἐκείνων ἂν ἡμῖν ἐνδειξίς 

τις ἐγένετο τῆς κατασκενυῆς τοῦ νοσήµατος. ἐπεὶ ὃ οὐ 

προσέθηκεν ἐξ ὦν προσέγραψε µόνων καὶ ἡμεῖς πειρασό-- 
µεῦα τὴν εὕρεσιν αὐτῆς ποιήσασθαι, σὺν τῷ κξ αὐτοῦ 

τοῦ μηδὲν γράψαυ περὶ τῶν προηγησαµένων τῆς νόσου, γί- 
φέσθαυ τὴν ἔνδειξιν τῆς ἐν τῷ σώµματι διαθέσεως. εἴτε γὰρ 
ἐκ γυμνασίων [105] ἀκαίρων ἢ πύτων ἡ) ἀφροδισίων, ὡς 

είωθε γράφειν, εἴτ ἐξ ἄλλου τινὸς ἐξηλλαγμένου πυλὺ τῆς 
συνήθους διαίτης, ἤρξατο πυρέττειν ὁ ΙΠυθίων, οὐκ ἂν εἰ-- 

πεῖν αὐτὸ παρέλιπὲν. εὔδηλον οὖν ὅτι κατὰ πολὺν χρόνον 

λεληθότως 4 καιασκευὴ τοῦ νοσήµατος ἐγένετο. τῶν τοί- 
νυν τρύµων τὴν μὲν, ὧρ ἂν είπου τις, αἰτίαν ἐχόντων συν- 

νεγο ἵΤεπιοΙ οαι[απι Ταοιι]{αί15 πιιι[ου]οταπι Ἰπῃβγποίαίεπι 

ε[ε ἀῑάϊοιπαδ. Ππβριεηίίαπι νετο Πετὶ οῬ]αείο αἳ ἵπ- 

Παιηπια[ίοπο απί ὮὨῬίμΠοΠ Ἠαποχῖ αβριπάαπίῖα οεΤΕΡΤΟ. 

Αοπίαιι ἀθπίᾳαθ {οργεπι ἨμΙογάά ΡυγεᾷΙπεπα οοπξαγῖς 

ο] Ιΐαφιθ ᾳὰθ ΠΠΟΥΡΙΙΗ ῥγαεσε[εταπῖ, απεπιαάπιοάσπα ἵπ 

115 [ο ρβί, 1π ΒΥίµΙοπε [οηρβΠεί, οκ 1] {οτ[αἩ Ἱπά]- 

οσο αἀαεάααι Ῥγαεραγαἰ]οπῖς αἆ πιογβΙπα ποβῖς {αεί 

Οµία νοετο πο αἆ]εοιί 15 Γοἱ15 απαθ αά[ογιρβί, ἩποῬ 4ἱο- 

4ο 1ρβι5 ΙΠΝΕΠΙΙΟΠΕΙΑ οοπῇΏοςτε ἰεπίαρίπιας, «αμπι εκ ϱο᾿ 

Ύμοά πμ] ἆςᾳ 15 φας ΠποτΡΙΙΠΙ Ργασσε[Πεταπί [οτῖρ[ενΙῖ, 
ΠΠαί αΠοο[ομῖς οοτροχῖς Πσηϊβσαιϊο. Ὀϊνο επῖπα εκ ΙΠίεπι-, 

ρεβιανί εκεγοἰαιοπίρας ααἲ ροία ααξ νεπετε, Ρτοιί Γοῖ--- 

Ῥετο οοπ/{αονῖῖ, Βνε εκ αἰῖο ᾳπούαπι ᾳαοά α οοπ{αεία νἱ-- 

οἵις γαἰϊοπο Ρρεγπιμίαίαπα Πί, {ευγιοιίανο οοερῖ[εί ΡΥΙΠΙο,. 

Ἰου επιποίατθ ποπ οΠλ/Πι[Πεί, ῬΡαϊεῖ Ιρ]ίαχ ΙοΏβο επιροτο 

ἨΙΟΥΡΙ [ἰγαοίαγαπι [εμίπι ραταίαπι {Πε ΘΟμιυπι ἀΠαφιο. 

ΙΓΟΗΙΟΣΟΘ, ου] αδᾳπε [εηίεπίία, οβι{απι οοππεπίθια {αου]αἰῖς 
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ξά. Έἶνατι. ΙΧ. [105.] ΚΕ, Ῥα[. γ, (909.) 
εκτικὴν ἁρῥωσείαν τῆς δυνάμεως, ἀθῥωστούσης ὃ) αὐτῆς, 
ἤτοι κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἢ διὰ πλῆθος βαρῦνον, ὁ μὲν τῇ 

βλάβη τῆς δυνάμεως ἐπόμενος τρόμος οὐδέποτ᾽ ἐν ἀρχῆ 

νόσου χωρὶς ἰοχυρᾶς νοσήσεως ἢ λιμοῦ καὶ κύπων, ἀγρυπνιῶν 
τε καὶ φροντίδων, ἔευ τε πρὸς τούτοις ἀφροδισίων αμέτρων, 
ὧν εἴπερ ἐγένειό τι, πάντως ἂν ὁ ᾿/πποκράτης ἐμνημόνευ- 
σεν αὐτοῦ, κατὼ τὴν γραφὴν, ὡς είωῦε. ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν 
ἔγραψε τοιοῦτον, διὼ πλῆθος ὑπολαβεῖν εὔλογόν ἐστι βα- 

θύνεσθαι τὴν δύναμιν. ἐπεὶ ὃ οἵ τε τρόμοι περὶ τὰς χεῖ- 
ῥας ἐγένοντο, τὴν ἀρχὴν τῶν νεύρων ἐκ τοῦ κατὰ τὸν τρά- 
Έηλον ἐχούσας νωτιαίου, ἔκ τὲ τοῦ ληρῆσαυ τὸν ἄνθρωπον, 
ἔνδειξίς ἐστι τοῦ καὶ τὸν ἐγκέφαλον αὐτὸν ἤδη τινὼ δέχε- 

σθαι μοχθηρὸν χυμὸν. ἐχρῆν οὖν ἐννοήσαντα τὸν ΄/ππο- 
κράτην κινδυνωδῶς ἔχειν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ φλεβοτομίαν 

ἐλθεῖν, ἤτοι κατὸ τὴν πρώτην ἡμέραν, εἰ μηδὲν ἄπεπτον 

ἐν τῇ γαστρὶ περιείχετο σιτίον, τ) πάντως γε κατὼ τὴν δευ-- 
τέραν, ἔτι δὲ μᾶλλον, ὅτι μετὰ τὴν τῆς πρώτης ἡμέρας 
διήγησιν αὐτὸς ἔγραψε. 

Ιπιρεοϊ]]αίεπι Γοταπίατ; ἆλα αιίεπι Ιπιρεοῖ]]α τεάἁαίατ 

αμί Ῥγοργία ταῖοπο απῖ οὗ ορρεϊπιεηίεπι {αομ]αίοπα, Οταῖ 

νετο ἴτεπιογ Ἰαείιο {αομ]ίαιῖ οοππες ϱ[ῖ, πεφμαααπι 1η 

«πηοσΡὶ Πτ Ῥτιποιρίο: οιἵτα να]ϊάαπι αερτοἰαίίοπεπα απ {- 

πεπι αιἲ Ἰα[μιαάίπες οί ν]ρί]ας αιί οιγάθ, αἆ Ίαθο ΡΓας-- 

ἵεγοαα ἀπιπιοάεταίαπι νεΠετε.  Όποταπι α απά {αοϊππι 

{α1ῇΠεί, α1ά αρίαπι Ἡιρροοταίε 1π {εχία, τί οοπ[αενί, 

Ῥίαπε πιεπποχα[Πεί, Ομία νετο π]]μ] ἴαῑε [οτἱρβε, ν]τες 

βτανατί. Ρ]επαάῖηε οοη]εοῖ[ο οοπ/[επίαπευπα εἰ, Οιοᾶ 

θαίοπι ἴωπι παπι σπα Ίγεπιοτες ε[[επί, {[αοτῦπι ΠΕΓΝΟΤΗΠΑ 

εκ οειν]οεῖ πιεάυ]]α οσίαπα ΠαβεπίΙαπης ἴμπι γετο αποᾶ 

Ίοπιο ἀε]τατεί, 1 1μάϊοίαπι εἴ, οετεβτάπα εἰἶαπι 1ρ[απι 

Ίσα ΡχαναΠι φπεπάααι ἨΠΠΙΟΓΕΠΙ οχοίρεγθο. Όροτίεραί 1ᾳῖ- 

ἔας Ηρροογαίεπι ἀπίε]]εχ][Πε Ἰομιίπεπι Ρετίομ]ο[ε Ιαβογα-- 

επι αἆ γεπᾶε [εοίΙοπεΠι αοοεἀἆετο αμί Ῥείπιο ἀῑε, {Π πα]- 

Ί19 Ιποεοοίις οἶρας 1 νεπίτε οοηπετείαχ, απί Ῥτοσ[ας {[8-- 

ουπάο, αἴφαε εἰαπιπιπα ΠπαΡΙ9 ηποά α Ῥεϊπηϊ ἀῑεὶ εκρο[{ίοπε 

ἀρίε [οπρ[εχ1ῖ. 

πτ 
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Εά. Οµασι. ΤΧ. Γ105.1 Σά. Βα[ν Υ (8905.) 
7" 

4{ευτέρη πάντα παρωξύνθηι 

Φαίνεται γὼρ αὐξανόμενον, ὡς οὗ σμικρὸν οὐδ' ἐπὶ τῇ 

τυχούση. διαθέσει τὸ νόσημα 7εγονὸς, ἀλλ αὐτό τε μέγα 
καὶ τὴν αἰτίαν οὐκ εὐκαταφρύνητον ἔχον. ἐπεὶ ὃ οὐκ ἐπὶ 
ΤΠυθίωνος µόνον, ἀλλὰ καὶ πολλών ἄλλων αθῥώστων φαινο- 
µένων δεῖσθαι φλεβοτομίας, ἓξ ὧν αὐτὸς ἔγραψε τεµµαιρο- 

µένοις ἡμῖν οὐχ εὑρίσκεται προσγράφων αὐτὴν, ἄναγκαῖόν 
ἐστι δυοῖν Οάτερον ὑπονοεῖν, ἢ μὴ φλεβοτομηθῆναι τοὺς 

ἀνθρώπους ἐκείνους 3} παραλελεῖφθαν τὴν διήγησιν τοῦ βο- 

ο)θήματοος. .τὸ μὲν οὖν µηδένα τῶν δεηθέντων αὐτοῦ φλε- 

βοτομηθῆναυ τῶν ἀπιθαάνων ἐστὶν, ὡς στέργοντος ἄνδρὸς τὸ 

βοήθημα τοῦτο, 'καθάπερ ἐν τοῖς γνησιωτάτοις ἐδήλωσα 
βιβλίοις, ἀφορισμοῖς τὲ καὶ περὶ διαίτης ὀξέων καὶ τῷ περὶ 
ἄρθρων, ἐν αὐτῷ τὲ τοῦτῳ τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν. ἐπέ 

τινος ἀθῥώστου γράψας' ὀγδόη. ἀγκῶνα ἔτέμον, ἐρῥύη πολὺ 

ΠΠ. 
Φεομμᾶο ἆἱθδ ΟΠΙΠΙΠΟ επασεγδαια Γι18, 

Ῥτοδλίας επῖπι πποτρια Ἱποτεπιθηϊο Ποπ πῖ Ρασνας, 

ησ(πε ες νη]σατὶ οτίής αΠεοίίοπα, ΠΙΟ Έππι 1ρίε ππασπα8 

ε[ῖ ἴαπι σαπ[απι ππΙηΙπιο [ρετπεπάαπι [οτ μίαν. Οποπίαπα 

νετο ποπ Ιπ ΡΥΙΠΙοπε [ο]απαν γεταπι εἰἴαπι 1Ἠ αῖς πιυ]-- 

Ισ αερτῖδ, αἱ νοµαρ [εοίοπε Ἰπάίρετο νιἀεπίαν, αρίακε, 

Ρτοπί πο 4ο ε]ας [οῖρίϊ οοη]εοῖπιας, αἀ]εοῖ[[ε ποη τερθ- 

των: εκ ἀποριι αἰίεγαπῃ αΠΙπιο οοπ]ῖοεγο πεσεί]α εβ αι 

ἴ]]]ς Ποππϊπῖθας γεπας [εοίοπεπι οε]εργαίαπι ποια Γπ1[Πε απ 

Ἠ]ας Ῥγαε[μάϊ παγγαϊῖοπεπα ε[ῇε ρταεἰετπλ[ῖαπα: απιοά αἴ-- 

ἴοπι ΙΠάΙσοΠΙ ΠΠ πεπΙμὶ γεπαπι [εοπεντῖ, ογεάΙρί]ο Ποπ 

εΠ, αππι ἴ]]ε νῖγ Ίος τεπιεάῖαπα οοπιπιοπάανετ]Ε, πα ἵπ 

δειπιαπῖ[Πηιῖς ορογίρᾳς, ἴππι αρλοτίαῖς μπι Ἠρτῖ ἆθ 

ΒοιίοΡΗΙΙ ντοία πι 1π χο 4ο ατιοι]ῖ αἴπε ἵπ. ος 

1ρ[ο ερἰἀοωίογη {ογ[ῖο ἀοε]ατανῖε, απ ἆθ φιποάαπα -αθ-- 
δτοίο [οπρετεί: οοίανο ἀῑε οιρΙίππι [εοιὶ εί οορίοβα5 

] 
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ὡς ἐδει. ὅπου γὰρ ὀγδοαῖον αὐτὸν ἐφλεβοτόμησε, πολὺ δή 
που μᾶλλον ἐν ταῖς προξιρημέναις ἡμέραις εὐδηλύς ἐστο 

(993) χρώμενος τῷ βοηθήµατι. τὸ δὲ μὴ γράψαι καθ’ ἕκα- 

στον ἄθῥωστον ἐφ ὧν προσήχθη τὸ βοήθημα, τῶν σµιεκρο- 
τέρων αὐτοῦ μγημονεύοντα, µέχρι καὶ βαλάνου προθέσεως 

ὠπίθανόν ἐστιν. εἰ τοίνυν ἀτύπου τοῦ λόγου καθ ἑκάτερον 
ὄντος ἑλέσθαι χρὴ τὸ ἦττον [196] ἄτοπον, ἡγοῦμαυ πα- 
θαλελῆφθαι μὲν καὶ ἐπὶ πολλών τὸ βοήθημα, παραλελεῖφθαυ 

ὃ ὡς σαφὲς ἐν τῇ διἠγήσευ. καί μὲ προσάγευ τοῦτο μά- 
λιστα Σὸ προγεγραμµένον ἐπὲ τοὺς φλεβοτομηθέντας ὀγδο- 
αίους. Φαίνεται γὰρ ὡς σπάνιον μὲν τοῦτο γθάψας, ὡς 

σύνηθες δὲ τὸ πρὸ τῆς ὀγδόης παραλιπών. εἰἐ γὰρ ἔν γὲ 

τοῖς γνησίοι, συγγράµµασιν ἐπὶ τῶν μεγάλων νοσημάτων 
ἀεὶ χρῆται τῇ φλεβοτομίῳ, συνεπιβλέπων αὐτῇ, δύο ταῦτα 
μόνα, τήν ϐ᾽ ἡλικίαν καὶ την δύναμιν τοῦ κάµνοντος, ἕν τὸ 

τούτοις. αὐτοῖς τῶν ἐπιδημιῶν ὀγδοαῖόν τινα φλεβοτομηθῇ- 

ναἑ φησι, οὐδὲν ἄλλο δυνατὸν ἐπινοεῖν ἐστὶν 1) ὅτυ παρὲ- 

Γαηρυῖ9, Ῥχουί οροτίεραξ, Πακῖε: «πππή οηΊππ οοἰᾶΥο 1ΡίΟ 

4ἱε 11 γεπαπι Γεοπεπξ, πηα]ίο [απο πιαρῖ ργαεοθάεπ ρα 

ἀἴερας αρίαπι Ίου αακ]]ο α[απι ο[[ε οοπβαϊ: ᾳποά απίθΠλ 

ἵπ Πηρυ]ς αερτοῖῖ ποπ Γογἱρ[οσί ααἴρις 14 αααίλαπι αἲ- 

Ρίίαπα ει, απ ο τηπογΙπα θἴίαπι αἀδᾳπο Ῥαἰαπᾶ 

Γαρροβίϊοπεπα ΠεΠΗοπεπι {εοσετῖ, ἀποτεάῖρι]αο ο{ι. Έπτσο 

ϱ αἰτίπαμε ογα[ῖο αρ[ατόάα ἄτ, ποῖπας αΡ[ατά μπα ἀεΙῖβοπάιιπα. 

εΠ. Ἐαυϊάεπι εχΙπιο αχ] απι 1 πππ[{18 αα μίρίίαπα ο[[ο, 

Γεὰ {πι πατγαβοπο Ἱαπημαπα πιαπί{ο[πα Ῥναθίεγπαί [σα ἀαῑ[[ο, 

Όιο πιο ροϊ(Ππιππι αἀάιοῖι αιοά Ῥηας Γοπἱρίαπι εἰ 

εο5 οαπ]ρας οοίανο ἆἀἱρ νεπαρ [εοίῖο {ποία ε[. Ύ]άείατ 
Πᾳπϊάεπι Ίου ἵαπααπι ταταπι {οπρα, Γεά ἰαπαιιαια 60Η” 

Γαείαπι απἱο ἀῑθπι οοἵανιπι ρταειεπαί[{ζα, Ναπι { {π. 1εδί- 

Επι ορετίρᾶς., πηασηῖς πιογρί νεκαπίῖρας, Υεπαε Γεοίίοπο 

Ῥοτρείπο πἰαίαι, Επομ] οἵιπὰ 4 Ίαεο ἄιιο [ο]α το[ρίοίεηδ, 

περτοίαπ!ή5 ἔππι αοἰαίεπι {μπα ντου: 5 οἴῖαπι 1ρῇ5 1 
ερἰἀεπιίοταπι ΙΗρτῖς οι] ζἆαπι οοίανο ἆῑο [οοίαπι ε[ῖο γεπαα 

Ῥτοπαποίαί, Αἴ πα]]άπι απά οοπ[Ιεαί Ροίε[ι «παπι αποά 
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ΚΕ. Οµαχε, ΤΧ. [106.] ΚΕ. Βα[, Ῥ. (3993.} 
λήφθη μὲν ἐπὶ τῶν καμνόντων τὸ βοήθημα, παρελείφθη δ' 

ὧς σαφὲς ἐν τῇ διηγήσει. περὶ μὲν δὲ τῆς φλεβοτομίας, 
ἐπεὶ κοινὸς ὁ λόγος ἁπάντων τῶν ἀθῥώστων ἐστὶν, ἅπαξ 
ἀρκέσει λελέχθαι, καθάπερ καὶ τάλλα ὅσα κοινά. περὶ δὲ 

τῶν ἰδίων καθ ἕκαστον ἡ ἐξήγησις ἔσται, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ 

τοῦ 1υδίωνος, ὡς ἐνεστησάμεθα, ποιησαμένοις ἡμῖν. 

δ’. 
Τρίτη τὰ αὐτά. τετάρτη ἀπὸ κοιλίης ὀλίγα ἄὤκρητα, Άχο- 

λώδεα διῆλθε. πέµπτῃ πάντα παρωξύνθη, τρόμου παρέ- 

µενον, ὕπνου λεπτοὶ, κοιλίη ἔστη. ἕκτῃ πεύελα ποιχίλα, 

ὑπέρυθρα. ἑβδόμη στόμα παρειρύσθη. ὀγδόη πάντα πα- 
θωξύνθη, τρόμοι καὶ πάλιν παρέµενον, οὖρα δὲ κατ αρ- 
χὰς μὲν καὶ µέχρι τῆς ὀγδόης λεπτὰ, ἄχροα, ἔχοντα 
ἐναιώρήμα ἐπινέφελον. δεκάτη ἵδρωσε, πτύελα ὑποπέπονα, 

ὑπεκρίθη, οὖρα ὑπόλεπτα περὶ κρίσιν. μετὼ δὲ κρίσιν 

ἵπ αεστῖς οπγαπᾶ(ς α{αγραΐαπι Πἱ τεπεάίαπι, {[εά 1ά ἵαπ- 
ᾳπαπι ἀιοῖάαπι Ἱπ ΠϊΠοτία ῬΡγαοϊεγπαϊ[ἴαπι εΠ. Ἱαφαε 

ἆε νεπαε [εοίῖοπε πο αθσγίς οπιπίρας οοπηπηιιπῖς Πί ογ8-- 

ο, Γεπιε] ἀῑκι[ε [αΠοίεί, απεπιαάπποά πι εἰ ααἲραςοαπαιθ 

οοπηπηπηῖρις οαθίετῖ,. Ὦθ Ῥγορεϊϊ απἲθια ποβῖς Ππσα]ο- 

χαπια αγ]ῖ εχρ]ὶσαίῖο, εκοτῖππι α Ργίμίοπε τί π[α ίσια 

ἀποίατῖς. 

1Υ. Δ 

Τετείο επάεπι. Όματιο αὖ αἶνο ραµσα, [ποετα εἲ δἰ]ῖο[α 

ἀε]εοῖα [ωπε. Ομίπίο οπιπία επαεεγδαία [18 ἴγεπιογες 

ππαπεύαπε, [οπαπί επἰ[ες, αἰἶνιο εοπ[είῖ.  δεκιο [ρμία 

υαγία ει αἰϊφιαέμίιπι τµδγα. δερείπιο ος ἄῑ[ξογεµπα ε[ξ. 

Οεἴανο ργογὶἑαϊία /ωμὲ οπιπία, ΙΓΕΠΙΟΥΕΙΦΜΕ γαγΓωτη Ρετ-- 

ππαπεδαπε; µμµγίπαε εἶεα ῥτιποὶρία φμίάεπαι εἰἶαπα αἆ 

οεξαρµτπ Ἱώφιε ἀἶεπι 1επμεν, ἀεοοίογει, Φιιαε επαεΟγεπῃα 

πμδί]ο[μπι [ογεἱεαπεμτγ. 1)εοίπο [μάανίε; [ρμία γαπίι- 

{µΗη εοεία} ῥτορε ]μάίεαειμς ε[ἓ, μτίπαε εἶγοα ]μάισαείο-- 

πεπι [μδιεπμε. Θμαάγαβε[πιο α ]μάϊσαείοπε ἀίε, ρο[ίεα 
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τὰ. Οἶνατι, Τς. . [196. 19τ.] Ε. Ῥα5, γ. (393. ) 

τεσσαρακοστῇ ἡμέρῃ ὕστερον» ἐμπύημα περὶ ἕδρην καὶ 

στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις. 

Τὼ μὲν ἄλλα τῆς ῥήσεως συμπτωμάτων ἔχει διήγησιν καὶ 

τῇ λέξει καὶ τῇ διανοίᾳ σαφῆ. πολλάκις γαρ εἴωθε γενέσθαο 

τοῖς ὀξέως νοσοῦσυ καὶ µεμαθήκαμεν αὐτῶν τὰς δυνάµεις 

κατὰ τὸ προγνωστικὺν καὶ τὸ πρῶτον αὐτῶν τούτων τῶν 
ἐπιδημιῶν. εἴρηται ὃ οὐκ ολίγα κἀν τῷ δευτέρῳ χρήσιμα 
πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ἀθῥώστων ἐξήγησιν. ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ 
τὴν ἕκτην 4μέραν διηγήσεως εἰπων πτύελα ποικίλα ὑπέρυ- 

ρα, μὴ προσθεὶς δὲ μήτε πλευριτικὸν τὸν ΙΠυθίωνα μήτε 

περιπνευμονικὸν γεγονέναι, ζήτησιν ἡμῖν ὑπελείπετο, πότε- 
ϱον καὶ ἄλλως δύναται γἐνέσθαυ τοιαῦτα πτύσµατα τοῖς 
νο- [197] σοῦσιν ὀξέως ἢἢ µόνοις τοῖς περιπνευμονικοῖς καὶ 

πλευριτικοῖς. Φαίνεται καὶ ἄλλως ἠγεῖσθαυ γίνεσθαι τοιαῦ-- 
τα, ῥυέντων μὲν εἰς τὸν πνεύμονα χυμών μοχθηρών, ἀλλ᾽ 

ὀλίγων παντάπασιν, ὡς μὲ φλεγμῆναι τὸ σπλάγχνον. ὅτι 
μὲν γὰρ οὐκ ἦν οὔτε πλευριτικὸς οὔτε περιπνευμονικὸς εὔ- 

Ἱργιγαῖτο οἶγοα [εᾷεπι εἰ [ἐταπριγίο[ις αὐ[οε[ις [α- ΡΡ δ 
οἱ ε[ξ. 

6αείεγα απἰάεπι Ἠη]ας οταἰϊοπ]ς [υπιριοπιαίαπι ἨΠΓ- 

ταϊοπεπα Παβεηπί {μπι ἀἰοίίοπε ἴπππα [επίεπίῖα οοπ[ρίσιαΠα5 

ᾳποταπα νἶτες εἰ 1π Ρτορπο[βίσο εἰ ἵπ Ἰογαπι Ιρίοταπι ερὶ- 

ἀεπιῖογιπα ΡΕΙπΙο ἀΙάΙοΙπιαδ, Ἀου Ῥαπσα εἰἶαπι 1π Γεοιπάο 

8ἆ αεστοτυπι εκρι]οαίίοπεπι μα Ῥτομαποϊαία Γαηῖ. Δἲ 

ααΏπι 1Π ΘΟΓΙΠΠ Ύϱηαθ [εχίο ἆἱε οοπίϊσετιπί πατταῖῖοπα 

Γρπία νατία εἳ αφπαπίπ]ηπι ταρχγα Ῥγοϊα]!, πεφιιε ΡΥΙΠΙο-- 

ηεπι Ρ]ευγ]οιπι πεαε Ρεγιρηπεμπιοπίοιπι Π[Πο αἀατά1Ε, 

4παε[Ιοπεπι πορῖς τε]φυε, παίταπι εἳ αἰίας Ἠα]αςπιοςϊ 

Γρπία Πετί απεαβηπί αεμίο πιοχΡο Ἰαβοταπίίρας, 4η [ο] ρε- 

τιρπεππιοπ]οῖς αεἳ Ρ]ευμγ]ϊοῖ, νιἀείαταιπο ατρ]ίτατί εἰίατι 

ας οοπρῖ[ε, εοπβπεπίίρας αι]άεπι ἵπ Ῥα]πιοπεπι ρτανῖς 

Ἠππιοτίρας, Γεά Ῥτοτ[ας Πα ραυεῖς, αἱ νΙ[οις ποπ πῃαπι- 

πεί. ΌὨποά επῖπι πε(πε Ρετῖρπεμπιοηίοις, πεφπε Ρ]ειτῖ- 

Ηοπς {μετ ΒΥίΙο, πάς Ρραῖΐεί, αμοά ποια πιοπα]πεσΙῖ, 
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Εὰ. Ὃματί, ΙΧ. [197.] Εὰ. Ῥα[. Ύ. (905.) 
δηλόν ἐστιν ἐκ τοῦ μὴ μνημονεῦσαι τὸν πποκράτην, μήτ 
ὀνομαστὶ τῶν παθών τούτων, ἀλλὰ μηδ ἀπό τινος ἀχοωρί- 

στου συμπτωµατος. ΄εἰρήκευ γὼρ ἂν ἢ πλευρᾶς ὀδύνην τῇ 
δύσπνοιαν. οὐ μὴν οὐδ ἀπὸ κεφαλῆς πεπονθυίας ὤφθη 

ποτὲ τοιαῦτα πτυσθέντα. μετὰ μέντοι βηχὸς καὶ δυσπνοίας 

καὶ πλευρᾶς αλγήματος ὁρᾶταί ποτὲ τοιαῦτα πτύσματα. καὶ 
τινας δύο καὶ χωρὶς πυρετοῦ τοιούτων πτυσθέντων χρώμα- 
τα εἶδον, ὠχρῶν μετὰ βηχὸς ὄντων. ἀλλὼ τῷ μὲν ἑτέρῳ 
κατὼ βραχὺ πυρετίων μικρῶν γενομένων εἰς χρύνον ἡ διά- 
Φεσις ἐκταθεῖσα, παραμεινάντων τῶν πυρετών, φθινώδη 

τὸν ἄνθρωπον ἀπέδειξε, τῷ δ ἑτέρῳ χωρὶς πυρετοῦ τοιού- 
των πτυσθέντων ἡμέραις ἐφεξῆς ὀλίγαις οὐδὲν ἄτοπον ἤνο- 

λούθησε. εἰκὸς οὖν ἐσεὶ κατὰ τὰ πρῶτα µέρη τοῦ θώρα- 
κο, καθ ἃ συνάπτει τοῖς ἐσχάτοις τοῦ τραχήλου σπονδύ- 

λοις, γεγονέναι τινὰ περιουσίαν οὐ πολλὴν, ἐφ᾽ ᾖ μηδὲ δύσ-- 
πνοιαν ἀπαντῆσαυ, διὰ τὸ μὴ συντελεῖν τυ σαφὲς εἰς τὴν 

τῆφ ἀναπνοῆς ἐνέργειαν τὸ πρῶτον μεσοπλεύριον, ἐν αὐ- 

ηε(πο ποπιϊπαί]πι Ία]αβδπιοᾶί α[Πεοίῖοποφ ρτοάαπκεπῖ Πίρ- 

Ροοταίᾳδ; πιο πεο π]]άπι εαταπι Ἰπ[εραταρί]ο [πιρίοπια. 

Ίαπι νε] ἀο]οτῖς Ἰαϊοτῖς, νε] ἀῑ[ιοι]ίαιι Γρίχαπαϊ πιθπ!ῖο- 

ηεπι {εοῖᾖείι, ΎΝοα {απιεπ αἩ αΠεσίο εδρῖίε ἰα]ία Γραία 
αᾳπαπάο νῖ[α Γαπές οσα αμ νετο, Γ[ρίταπάϊ ἀῑ[βοιι]ίαία 

εἰ Ιαίενῖς ἆο]οτο Ηι]αβπιοάϊ Γραία ποππιπ(ααπα οοπ[ρί- 

οἴππίμγ,. Αίπιιο ἆποβ φιιοδάαπι νίάΙ οἶίχα {εῦγεπι απ {α- 

Ια [ρπία οοἶογο Ῥα]]ίάα οιπι ἴα[ εκ /ριεν]πὲ, νετ α|-- 

ἵεγαπα απῖάςπι ραι]αίῖπι ρατνῖς {εργϊιοι] οβοτίῖς ἵπ ἆἁτα- 

{αγητσπα ἔεπιρας αΠεοίῖο ργοτοραία Ρεγπιαπεπββρας Γεργῖριας 

ἰαριάμπι Ποπιίπεια ρτοᾶίά{ε, αἰίεταπι νετο αὔδηπε Γεῦτο, 

απ {α]ία ραποῖς ἀείποερς ἀῑεδιις εκ /ρα[[εε, πα]. αρ[ανάϊ 

οου[εφαπίαπα ε{ι,. Πας 1 ρτηϊς ἰλογασῖς ραγρις «φιῖ-- 

Ῥιας οι τα] Πας οθγν]οί νεγουτίς οοη]αησίίαν, αἰφπαπα 

Ἠάππογαπα αβΠαεπίῖασι ΠοἨῦ. πππ]ίαπα οοη/[ΗΙ [Πε αν εβ, ααα 

Γριταπάϊ ἀλοα]ίαθ ποπ οκοϊἰαγείμ, αιιοά αἁ τε[ρΙτατοπῖΒ 

Γαποίοπθσι Ῥτίππαπα ἀπίετοοβα]ε Γραϊίανα πΙΗ] απο πια» 

πλ [ε[ίπα Πί οομίεταί, Όπαπι απίοα {η 1ρῇδ πετγοταπὰ 
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ταῖς δὲ ταῖς ῥίξαις τῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας ἀφικνουμένων νε-- 

θων τῆς διαθέσεως γενομένης, βαρυνομένων τῶν φεύρων, 

τροµώδεις ἐργάσασθαι τὰς χεῖρας. ἐκ γὰρ τοῦ πρώτου µε- 
σοπλευρίου καὶ τῶν ὑπερκειμένων δὲ σπονδύλων τὸ τοὺς 
μῦς τῶν χΊειρῶν πινοῦντα φύεται νεῦρα. μαρτυρεῖ δὲ τού- 

τοις καὶ τὸ παραμεῖναυ τοὺς τρόµους σὺν τοῖς πτύσμωσι 
τοῖς ἐπιγενομένοις.  ἠνίκα ὃ' ἐν ἐκείνοις ἐφάνη τι πέψεως 

σηµεῖον, οὔτε τοὺς τρόµους ἔτι γίνεσθαυ καὶ παύσασθαι τὸ 
φύσηµα, κρίσεως τῆς δι Ἱδρώτων ἐπιγενομένης. παίτου γε 
ἀπέπτων ὄντων τῶν οὕρων ὅμως ἡ πέψις ἔκρινε τῶν ἄνα- 

πτυοµένων καὶ ἤνεγκε τὴν κρἰσιν ὡς ἑκάτερον τῶν σημείων 
ὃ πέφυκε δηλοῦν μὴ διαψεύσασθαι. διττῆς γὰρ διαθέσεως 
τῷ νοσοῦντυ γενομένης, μιᾶς μὲν τῆς πυρετώδους ἐπὶ τοῖς 

ἐν ταῖς φλεψὶ χυμοῖς, ἑτέρας δὲ τῆς εἰρημένης ἄρτι κατὼ 

τὸν θώρακα, Τὴν μὲν προτέραν συνέβη μὴ παύσασθαι τε- 

λέως ἱδρῶσιν, ὥς ἂν ἔτ ἄπεπτον οὖσαν, παύσασθαι δὲ τὴν 

ἑτέραν, τῷ μηδὲν δ᾽ ὅλως ὑπολειφθῆναι τοῖς περὶ τὸν θώ- 

ϱακα. γράφει γοῦν αὐτὸς οὕτως" ὑεκάτη ἵδρωσε, πτύελα 

αἆ πιαπα8 Ργτουεᾶεπαπι ταᾶΙοίρας αΠεο[ῖο οροτία ΠΠ, πετ- 

νίᾳπε ἀεστανεπίατ, ἵτεπια]ας ΓεοΙ[ε πιαπας οοΠΓεΠΕαΠΕΙΙΤΙ 

εἴι. Ἐκ Ριίπιο παπιᾳαο Ἰπίεγου[ία]ϊ [ραίίο εἰ [αρε]ποεπ- 

Ώρας νετιερτῖ πεγνί ΠΙΠδΟΙΙΟΓΗΠΙ Ἠποίογες επα[οιπίμτ. 

Ἠαεο απίεπι [εβαπίαν οἱ αποὰ ἴππιογε πα ΟΙ Γρη[18 

-ᾳ4παο Γαρετνεπεταπί ροεγπιαπ{ετίπέ, εἰ αιιοά αδῖ αλφποᾶ 

οοποοσοπῖς ββααπι αρρατηῖῖ, ἨοἨ απρ]ας {αοἳἱ Γαπί ἴτε- 

ππογες, πιοχβασηαο [αῦ]αίας Πί Ἱπάϊοῖο Ῥεν [ιάοτες οοπ/[ο- 

απμίο, εἰ απαπινί πχίπας ογαᾷαε εἰτεπί, Γραίοτιπα σοπ-- 

οοσῖο Ἰπάϊσανιι ἱαάιοίαπιααπο απαί, τί πεπίππι ᾳποά 

]αάϊσατε οοπ/{αεντί Πσπαπι {ε[εετί. Όσππι οπίπα άαρ]εχ 

ε[[εί αεργοίαπί αΠεοίο, ππα απἰάεπι Περχϊ] εκ Ίῑς ᾳπαο 

απ νεπῖ οοπΏπεπίαν Ἠππιοτίρας: α]ίοτα νοτο 1π ἰ]ογασς 

ππρος, επιποίαία Ῥτίογοπα οοπ1σίί Γαάοτῖριιθ ἨΟΠ Ρίαπο 

Ποάαιϊ, αιοά αἀβιο. ἀποοοία α[Τεῖ;΄ αἰἴεταπι νετο γεπα{ῖ, 

αποᾷ ἵπ ἴοίασο πΙμΙ] ῬΡτονίυς ππαπβ [οι τεβάαϊ, Ταφυε 

ο Γοπρ]ς:, Πεοίπιο [μάαυίε» [ρμία ραμίμίωπι εοεία, μτορε 



490 ΜΠΠΟΝΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΗΜΙΩΙνΝ 1 

Ε4, Οµατῖ. ΙΧ. [1907. 198. Ί Ἐά. Βεῇ, Υ. (903.) 
ὑποπέποναν ἐκρίδη, οὖρα ὑπόλεπτα περὶ κρίσιν' ἐνδεικνύ- 
µενος ἃ αατὼ τὸ προγνωστικὸν ἔγραψε περὶ τῶν λεπιῶν 
οὔρων ὄντων διτῶν, πρώτα μὲν τάδε' ἔς τ’ ἂν πυρῥόν τε 

ᾖ τὸ οὖρον καὶ λεπτὸν, ἄπεπτον εἴῃ τὸ νόσημα. δευτέρα 

δὲ τάδε" ὕσοι ὃ ἂν οὖρα λεπτὼ καὶ ὠμαλὰ οὐρέωσι πολὺν 
χρόνον, ἦν καὶ τὰ ἄλλα ὧς περιεσομένοισιν ᾖ σηµεῖα, τού- 
τοισιν ἀπόστασιν δεῖ προσδέχεσθαι εἰς τὰ κάτω τῶν φρε- 
νῶν χωρία. διὰ τοῦτο οὖν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῶν συμβάντων 
τῷ Πυθίωνυ κατὰ λέξιν οὕτως ᾿ἔγραψε" μετὰ δὲ κρίσιν 

τεσσαρακοστῇ ἡμέρη ὕστερον ἐμπύημα περὶ ἕδρην καὶ στρα}- 
ουριώδης ἐγένετο ἀπόστασιο. ἐπὲὶ δὲ καὶ τρόμου χειρῶν 
καὶ λήρου κατὰ. τὴν πρὠτην εὐθέως ἡμέραν ἐμνημόνευσε 
καὶ κατὰὼ τὼς ἑξῆς ἔγραψε, πάντα παρωξύνθη, κατὰ δὲ 

τὴν ζ ἡμέραν, προσέθηκε, στόμα παρειρύσθη, διορίσασθαυ 

χρὴ πότερον αὐξανομένης τῆς περὶ τὸν ἐγκέχαλον κακώ- 

σεως ο μεθισταμένης κάτω τὸ στύµα κατεσπάσθη. φαί- 

φέται ὃ ἐκ τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων µετάστασις εἰς τὰ κάτω 

χωρία [198] μᾶλλον, οὐ συμπάθεια τερὺς τὸν ἐγκέφαλον 

ἠιάϊεαις ε[, μτίπαε εἶτεα ]μαίοαείοπεα [μδίεπµε. Όπαπα 

ο[ιεπα1ῖ Ύ«παε 1π Ῥεορποί[ίιοο ἆε ἰεπαῖριςφ ατ]ηῖδ ᾳαε σε- 

πιίηαε [σηὲ, [οτἱραϊ. ἈΒτίπιαρ αι]άεπα ας [απί: ΘΦμοαᾶ 

αμέεπι μτίπα ινα (επμῖτφμε Γμεγίε, ετμάµς εγἰε πποτδις. 

Αίθγας νετο Ἠαε: «(ωί αιγίπας ἴεπμες εἰ οτιάας ἀἰμίιτηο 

ΕεπΡοΤε ππε]ιπὲ ει θφμαὲ εαεῖετα μὲ [ιρεγ[μετὶς Πρπα [ων 

Πὶς αὐ[οε[]ωπι αἆ τερίοπες /εριο ἱγαπσνει[ο ἰπ]ετίοτες ετς 

/ρεείατε οροτίει. Οιαρτορίες αἆ εοτίπι 4παο ΕΡΥοπί 

αοοϊἀεγιαπὶ Άπειι αἆ νετραπι Ιία [οΠρβί: Ομαάτασε[βπιο 

αμίεπι α ]μάίοαίοπε ἄἱε, ρο[εα [μρριγατο εἶτοα [εάεπα 

ει [ἐταπβιτίο[ως αδ[οε[]ως Γαοιις εβ. Οσία νετο εἰ ΙΓεΠΊΟ-- 

τὶς ππαπιπι εἳ ἀεἰτϊ Ρτίπο Παΐϊπι ἀῑο πιεπαϊπϊς εἰ ἴπ 

[εφαεηίῖδιις [οτιρβί: Οπιπία επαεετδαία [ωπε: αἴηπο α- 

]εοῖῖ: «Φερείπιο οἱ ἀἰ[ογεωπα εἰ: ἀεβπιεπάαπα ε{ι, παἰταπα 

1ποτε[σοπίο οεγεβγί ππα]ο απί ἀἆθογί[απα ἰγαηδ]αΐίο ο ἀείτα- 

οίαπι Πιτ, Αἰιαπὶ εκ [εφπεπβρις αἆ 1Π{ΓοΓΙΟΓ65 1οδΊοΠε5 

αηαρὶς (παπδ]αίίιο {αοΐα ο[[ᾳ ποπ οοιππιμπὶ Θαχ ΙΙΙ Δά΄ οεΓο-- 
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αὐτοῖς γεγονέναι, τάχα μὲν ᾳλεβοτομηΘθέντος η καὶ 

διὼ τοῦτο μεγάλως ὠφεληθέντος. ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς πρώ- 

τας ἡμέρας οὐδέπω τῶν πτυσµάτων οὐδὲ μικρὸν ἐφαίνετο 

τῆς ἐν τῇ πλευρᾷ διαθέσεως, οὐ διὰ τὴν κακοήθειαν αὐ- 

τῆς: ἴσμεν γὰρ ὅτι χαλεπώταται περιπνευμονίαν τὲ καὶ πλει-- 
θίτιδες εἰσὶν αἱ ἄπτυστοι, καθότι καὶ αὐτὸς ᾿/πποκράτης 

ἐδίδαξεν. ἀλλὼ νῦν οὐ διὰ χαλεπότητα γομιστέον ἐν ταῖς 

πρώταις ἡμέραις πτυσθῆναι μηδὲν, ἀλλὰ διότι περὶ τὸ πρῶ- 
τον μεσοπλεύριον μόνον ἡ διάθεσις ἠν. εἰ δὲ καὶ χαλεπὴ 
καὶ κατὰ τοῦτο µόνον ἐγεγόνει, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐπτύετοι 
τῷ γοῦν τῆς φλεβοτομίας βοηθήµατι δυνατόν ἐστιν ἀντι- 
σπασθέντων ἐνταῦθα πλεονε- (391) κτούντων χυμῶν 

ἀρχὴν πέψεως γεγονέναι τῇ διαθέσει κατα τὴν ἕκτην ἡμέ- 
ϱαν, ἐν ᾗ πρῶτον ἐμνημόνευσε τῶν πτευσµάτων. ὃ δὲ περὶ 

τῆς δεκάτης ἡμέρας ἀνεβαλλόμην ἐρεῖν, ἐστὶ τοιοῦτον, οὔτ 

ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν τούτοις βιῤλίοις ἐκρίθη τις βεβαίως 

δεκαταῖος οὔε αὐτὸς ἀπεφήνατό που τὴν δεκάεην ἡμέραν 

Έταπι αΠεοία νἱάείατ,. Ἐοτία[] αιιοᾷ αβστοίο γεπα Γ[εοία 

{αετίῖ, ου]μς ρταϊῖα {ρ[ο ππασπαπα επιο]αππεπῖαπα ϱοη{ε(αιι-- 

ἴας ε[ι. Ἐϊ νετο Ῥτϊπης ἀῑερις ποπάαπι [ραΐογιπι απῖο- 

ᾳπαπι εχίσααπι αρρατεραξ, Ἱπιραοία Ἰα[ετί α[εοίίοπε, ποπ 

Ρτορίες ἴρβις πια] σηἰίαίεπι, ΘῬοίπιις επίπι σταν![Ππιαφ ε[[α 

ἔαπι ΡῬετιρπειπιοπίας ἴαπι Ῥ]ευηάας, απ ααραςδ πμ] 

εκ[ραϊίατ, απαίεπας εἰῖαπι 1ρ[ο ἀοοπῖίι Ηϊρροογαίεν. ϐαε- 

ἵετιπι Ἠϊο ποπ οὗ πιοτδί ρταντίαίοαι πΙμ] Πρι ρτιπιῖς 

ἄιερας ε[ἴο τεάφΙίαπι εκΙ[Ιππαπάτιπι ει, {[εά ααποὰ οἶτοα 

Ρτίπιατα ΙΠ{εχοοβα]α [ρααπι ἑαπίαπα ε[ζει αΠεοίίο: αποάβ 

εἲ ρτανῖς εἰ 1Π εο ε[Πεί [οἶαπι Ίοοο, πεαπο αποααπα οἨ 

1 εκ[ραετείατ. Ἰαφαε γεπαο Γεοῖοπῖς αμχῖ]ο Ροίπῖῖ τε-- 

νυ]ῇς Πιαπποτίρας Ίβο τεάιπάαπίῖρας ἀπῖπαπι οοοΙΙοπῖς 

αΠεοίίοιΙ [εχίο ἀῑε εοπρίι([ε, 1π απα Γ[ραία Ῥγππάπα οΟΠΙ- 

 ππεπιοτανΙΐ,. Όποά απίεπι ἆε ἀεοῖπιο ἀἱε τεοεη[επάαπι ᾱἷ- 

Παἱεταπα, εΏι ε]αρπιοᾶ1. Ίεφαε ἵπ 9 εριἀεπιίοσαπα ΗἨδτῖς 

ααἹερίαπι ρ]απε ἀεοῖπιο ἀῑς Ἰπάϊσαίης εἰ, πεφαθ 1ρΓε αδφιαι 

αΠετιτε ἀεοίπιμπι ἀῑεπι Ἰπάιοκίογίππα εΠε, ααεπιαάπιοᾶαπι 
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- ο] ᾿ ; », 3 2 , 

είναι κρίσιµον, ὥσπερ τὴν ἑνδεκατην εἴθηκεν οὐκ ὀλιγάκις. 
., Δ « 3 - 3 πο 

ἔχεις δὲ τὰς ῥήσεις αὐτοῦ πάσας Θροισμένας ἐν τοῖς πὲ- 
ϱἳ τῶν κρισίµων ἡμερῶών ὑπομνήμασιν, ἔνθα καὶ τεσσαρα- 

κοστὴ δείκνυταυ κρίνουσα τὰς νόσους οὐχ ἡ τεσσαρακοστὴ 
, / ”/ 3”, - ες ’ ε ; 

δευτέρα, καθάπερ φήθησαν ἔνιου τῶν ὁλοκλῆροις ἑβδομασυ 
/ -” - ’ 

τὰς περιὐδους }ίνεσθαυ τῶν κρισίµων ἡμερῶν ὑπολαβόν- 

των. εἰ δὲ διὰ µόνον τοῦτό τις ἡγεῖται τὸ νύσηµα μὴ τε- 
’ --. ’ - η 3 [κο » Ξ 

λέως κριδῆναι, διότε δεκαταῖον ἵδρωσεν, οὐχ ἑνδεκαταιος ὁ 
3 3 - , - 

ὁ Πυθίων, οὐκ ὀρθῶς γινώσκει. τὸ γὰρ ἑλλιπὲς τῆς κρί- 
σέως ἐκ τοῦ µηδέπω πεπέφθαι τὴν νὀσον ἀναγκαῖον γίνὲ- 

σθαι. πολλοὺς γοῦν καὶ αὐτὺς ὁ “Ιπποκράτης ἔγραψε καὶ 
« - 3 ’ , 3 , ΦΝ 3 ” 
{μεις ἐθεασαμεθα κριθέντας ἐν αρισίµοις ἡμέραις ἑλλιπῶς, 

διὼ µόνην τὴν τῶν οὕρων ἀπεψίαν. ἀμφοτέρων ὃ ἀλλήλοις 

συνελθόντων, τοῦ τὲ κατὰ μὲν δεκάτην ἡμέραν ἀσθενοῖς 

καὶ τῆς τῶν οὕρων ἀπεψίας, ἐχρῆν ἴσως μηδὲ κεκρίσθαυ 
τὸν ἄνδρωπον ᾖ μὴ ἐπὶ καλῷ τὲ καὶ κρισίµῳ. τάχ οὖν 

3 ΄ 2 

ἑνδεκάτη γεγραμμένον, οὐ δεκάτῃη, κατ ἀρχὰς εὐθέως ἡμαρ- 
, 3, .] 

τήθη, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ φαίνεταί τινα διὼ τοὺς 

' 

πιπᾶοοἵπιαπι 1ΟΠ. 14Το Ῥτοπυποϊαναί. Ἠαλβες απίεπι ΟΠΊΠΕΣ 

1ρβις [επίοπί]α ἵπ οοπιπιεπίαγᾳ ἆε ἀῑεριι ]αάϊσαίογίϊθ 

οο]]εείας, αδΙ εἰἶααι απαἀτασείπιαδ πιοΥρος ]αάΐσαγε ο{ίε-- 

ἁῑίατ, ποπ απαάταρεβιπας {εοιπάαςδ, Ῥτοιί εσὶ[ππιαταπ{ 

ποππυά, απἵ ἀῑεταπι ]αάἱοδίογίογααι οἰτοι]ῖας Γεριαπιαπῖς 

ἀπίεστῖς Πεγί ἀιποεβραπί. Οποά { απ οὗ 1 [ο]απι ατυ]-- 

Ίταίαν πποτραπα ποηῦ αΡ[ο]αία ]αά[οπίαπη ε{ε, ααοά ΒγΙµίο 

ἀεοῖπιο ἀῑθφ Ἠοπ ππάεοίπο Γαάανεπί, ποπ τεοίε ]αάϊσαί, 

Ώε/εοία5 ἨαΙπ(αε Ἰαά]ϊοβίιοηῖ εο αποά ποπάαπι οοοίας 

Δι πιοτραδ, πεοε[ῄατίο αοοϊἰἀῖ. Μα]ίος Παᾳπϊάεπι εἰ αρίε 

Ηιρροοταίος Γ[οπὶρῃί εἴ πος οοη[ροσίπιας ἀῑερας Ἰπάϊοαίο- 

τῖῖ οὗ Γοἶαπα παπίπαγαπι ογαάΙ[αίοπι ποια Ἰπίορτο Ἰαάϊσαίος. 

Ὀιδᾳαο πτετο ΙΠπίεγ [ο οοποπγγοπΗΡριας εἰ αερῖ ἀεοίπιο ́  

ἀἱε Ιπιρεοϊ]]ίαίο οἱ μτίπαγαπι ογαζ]ἰαίε, ποπ ἀερμτί {οχ- 

ἴα[π Ἠοπιο ]ιάϊσατι απῖ Ποπ Υοιο αἱ ]αά]σα[οτίο, Όιατε 

{οτίαπ Γοὐ1ρίαπι πΠάεοΙΠιο εἴ Πο ἀεοῖπιο [ἰαίϊπι Ῥεν πα 

νἰηαίωπα ο; ααοπιαάπιοᾷ μπι οἱ αἰία παπ]ία ν]Παῖα ο[[ο οοπ-- 
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πρώτως ταῦτα γθάψαντας ἀμεληθέντα, διαμένει µέχρι παν- 
πός, ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς δεκάτης ἡμέρας ἱκανὰ καὶ ταῦτα. 

σκέψασθαι ὃ ἄμεινόν ἐστι μὴ κατὰ τὸ πάρεργον ὁποῖόν 
τι τὸ ἐπινέφελον ἐναιώρημα νομιστέον ὑπάρχειν. ἐν μὲν 

/ὰρ τῷ προγνωστικῷ γέγραπται" νεφέλαι ὁ ἐμφερόμεναι 
ἐν τοῖσιν οὔροισι λευκαὶ μὲν ἀγαθαὶ, µέλαιναι δὲ φαῦλαυ. 

οὔτ οὖν οὖρον ἐπινέφελον οὔτ - ἐναιώρημια κπατὼ τὸ προ- 
γνωστικὸν εἴρηται.  καίΐτου Υ οκριβὼς ἅπασαν ἓν ἐκείνῳ 

τῷ βιβλίῳ διδάξαντος αὐτοῦ τὴν ἀπὸ τῶν οὕὔρων πρόγνω- 
σιν ἐν τοῖς ὀξέσυ νοσήµασιν. οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἔξηγησα- 

Ἰιένων τὸ προκείµενον βιβλίον ἐξηγήσατό τις ὁποῖον εἶναι 
βούλεται τὸ ἐπινέφελον οὖρον ὃ “Ιπποκράτης. ἐγὼ τοίνυν 

ἃ ἐμοὶ δοκεῖ δητήσαντι περὶ αὐτοῦ λέγειν οὐκ ὀκνήσω. τὸ 

τῆς νεφέλης ὄνομα κατὰ μεταφορὰν απὺ τοῦ περιέχοντος 

ἡμᾶς ἐπὶ τῶν οὕρων εἰώθασιν οἱ ἰατροὶ λέγειν, εἴθ Ίππο- 
κράιους πρώτου τὴν προσηγορίαν τήνδε κατά τινος ἰδέας 
ἐναιωρημάτων ἢ) οὔρων, εἴτε καὶ ἄλλου τινὸς αὐτοῖς Θεμε- 
νου. ὥσπερ οὖν ἐν τῷ πὲριέχοντο ποτὲ μὲν ζοφώδης γί- 

Γριοπαπίασ, 4παε αἲ 5 απϊ Ρεῖπιππι Ίαςο [οτῖρ[εταπί, πε- 
σἱεοία Ῥετρείιο πιαπεηῖ,  Ὑεταπι ἆε ἀεοῖπιο ἄῑε Ίιαεο 

{αΏΠοϊαπῖ. απ νετο Ῥετρεπάετε ΠΟΠ ρεγ[ιποίοτῖε πιε]ῖαφ 

εἴι, αποάπαπι επαεογεπια ἨυβΙ]ο[απα εχ][ίεγοε ἀποεπάαπι 

αί,. ἵπ Ρτορπο[ήσοο παπιπθ [ογρίαπα ε[ε: ΟΌμαε πιµδες ἵπ 

μτηιῖς Τππααπὲ, αἶδας φμἰάεπι ὂοπαε, πίβγαε φεγο Ῥγαυναξ, 

Ίεααε ἀβιίαγ υτίπα ἨΠΠΡΙ]ο[α, Ἠε(Πθ ΕΠΔΕΟΤΕΠΙΗ 1Π ΡΓΟΡΠΟ- 

Βισο οκρ]ϊοαίαπα ε[ί, εἰαπι[ αοοηταίο ΟΠΊΠΕΠΙ 1π «ο Ἠβτο 

ἀοοιετίί εκ υγ]η]9 ἵπ αοπ!ῖῖς πποτβί5 ΡταςποΙΙοπεπ. Ἀθφαθ 

Νεχο εοταπι απϊ Ῥταε[επίεπι Ἠρταπα εκρο[αεταπί απῖδᾳιαΠὰ 

εχρ]απαν1ξ, ααἱάπαπα υτίπαπι περπ]οίαπι ε[ε νε]ἰί Ηιρρο- 

ογαίθ5. Ἐδο νετο 4πας πιμῖ νιἀεπίαν ἆε Τρία ρεγαπῖγεπ(ὰ 

ΥθοεΠ{οτθ Ἠοπ ομποίαΡοτ,. ἈΝιλβῖδ ΠΟΠΙΕΠ 4 απιρΙεηπίθ ΠΟ8 

8το Ῥες ππείαρµοταπι 1π ατῖηῖ πιεᾷϊοί ἀἴοετε ϱοΠ[άεΥθ- 

ταΏΕ, Φὶνο ἨἩπρροοχαίεθ Ίιαιο αρρε]αοπεπι Ρτίπιας ἆθ 

Ερεεῖε αἰἴαπα νε] επαεοτεπιαίαπι γεὶ υγίπατυπα ἀῑχετίε, 

Πνο αἰίον 1ρῇ9 οπδρίαπι Ἱπάϊάετῃ, Οπεπιαάπιοάσπι ἴδια 
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νεται κατάστασις, πἐπυκνωμένου νεφέλαις µελαίναις αὐτοῦ, 
ποτὲ δὲ ἀκριβὴς καὶ ἀνέφελος Φαίνεταυ καὶ διεσπασμέναυ 

τινὲς ὁρῶνται κατ αὐτὸ [199] νεφέλαι καὶ λέγεται τηνι- 

καῦτα τὸ περιέχον ἐπινέφελον, ἐν ᾧ καιρῷ κατὼ τὴν χρόαν 

πώῶν νεφελῶν οὔτε µέλαιναν ακριβώς οὔτε λαμπρὰν ὁρῶμἒν, 

αλλ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων, οὕτω µου δοκεῖ καὶ οὖρον καὶ 

ἐναιώθημα καλεῖν ἐπινέφελον ὃὁ “{πποκράίης, ὃ μήτε λευκόν 

ἐστι τὴν χρύαν µήτ δη μέλαν ἀκριβώςν αλλ ἐν τῷ µε- 

ταξύ. καὶ τοίνυν ὑπὸ τοῦ «ΠΠυθίωνος ὑπολαβεῖν χρὴ τοιοῦτον 

ἐναιώρημα γεγονέναι. Λλευκὸν μὲν γὰρ εἴπερ ἦν, οὖκ ἂν 
ἐλλιπῆ τὴν κρίσιν εἰργάσατο, καθάπερ Υ εἰ καὶ μέλαν, οὐκ 

ἂν ἀγαθήνι ῥἐπεὶ ὃδ οὖν ἦν μέσον λευκοῦ {ξ καὶ µέλανος, 

ἀγαθὴ. μὲν ἐγένετο κρίσις, αλλ ἑλλιπής. τὸ δὲ ὑπόλοιπον 

κατὼ τὴν τὲσσαρακοστὴν ἡμέραν εἰς ἀπόστασιν ἦκε διττὴν, 

ον αὐτὴν οὐχ ἡγοῦνται ὀρθὴν, μᾶλλον δὲ οὐδ αὐτὴν ἔξη-- 

γοῦνταυ ὀρθὴν κατὰ συµπάθειαν τῆς εἰς τὴν ἔδραν ἀπο- 

στάσέως οἰόμενοι γεγονέναι τῷ «ΠΠυθίωνυ τὴν στραγγουρίαν, 

πμ οοπΏϊπεηίο ηος αξτο Ιπ[ετάαπα πάει οα]ρ]ποίας {1 Πα-- 

15, αωαπα 19 αἰχί5 πυρίρας αἀει[αίι5 εΠ, Ιπιετάαπα γεγο Ππ-- 

οενας εί πιρίβιι5 γασιας επιἰσαί εἰ πμδρες ᾳπαεάαπ ρετ 1ρίαπι 

Ο[ρειίαε οοη[ρΙοϊαπίατ: αο Ίππο αἲν παΡΙ]ο[ας ἀἰοϊίαν, ᾳπο 

ἴεππροτε ἨΠαΡΙαπι ΟΟΙΟΓΕΠΙ, Ἠε(αε Ρρί]απε πηίσταπα, πειθ 

Ἱμοιάμπα, [εὰ ἀπίει Ίιο πιθἴαπη «ΕεΓΗΙΠΙΠ5: Πο αἳ Ἰούίαπι 

εἰ ἐιαθοΓεπια παρ]]ο[απα γ]άαίαν πμ αΡρρε]]ατε Ἠ]ρρο- 

οταίεδ, αιοά πεφπε οοἶἱογε πῖρτιπα εί, πεφιε Ίαπι ρἰαπθ 

πϊῖριαπα, [εὰ 1Πίεγ µαεο ππεάαπηα. ἜΓαια Ιδιίας επαεογεπᾶ 

Ργι Ποπ {αοίΐιπι ε[ε οοπ)οϊεπά απ ϱΠ, δἱ παπαιε αἴραπα 

{α][]οί, Ἱπιρετεοίαπι ]αάϊσαίΙοπθια {οοΠΓεε, απεπιαάμποᾶάαπι 

εἰῖαπι  ηῖσταπα, ΠΟΠ Ῥτοβραπι, Όιποπίαπι γετο Ιπίες α]- 

Ῥυμα εί πῖσταπι ε[εί, οὗ 1ά αιϊάεπι Ῥοπα, Γεά Ἱποοπιρ]εία 

]αάϊσαίϊο οοηϊ]σί, Οιαοά νετο τεβάα πι Γ1ἱ, απαάτασειπιο 

ἀἱο ἵπ ἀπρ]ιίοεπι αὐ[οε[απα ἱταπίαῖ, ααεπι ἀρίαπι τεοίαα 

που εχ1[πιαπίς πιαρίδᾳαε πεφιε τεείαπι 1ρίαπι εκρ]ἰσαί, 

αιοά Πναπριγίαα ΡΥΙΜΙοΠΙ {αοίαπι ε[[α οοπ{εη/{ι αὐ[οεί[[ας 

1. [εάεπι εχἰβίπιοπῖ, απαπι Ἡϊρροοταίε α1ρίε Ππίογάσηι 
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Εά. Οπατι, ΙΧ. [199.] Κά. Βα[. Ῥ. (394.) 
“/πποκράτους αὐτοῦ ποτὲ μὲν ἁπλῶς γράφοντος γενέσθαι τὴν 

σεραγγουρίαν, ἐνίοτε ὃ) οὐχ. ἁπλῶς, ἀλλὰ προστιθέντος. αὐ- 
τῇ τὸ τῆς ἀποστάσεως ὄνομα, καθάπερ κἀν τῷ πρώτῳ τῶν 
ἐπιδημιῶν ἐν τῇ δευτέρᾳ καταστάσει γράφει γοῦν ὧδε' 
µόνον δὲ χρηστὸν καὶ µέγιστον τῶν γινομένων σημείων καὶ 

πλείστους εἰρύσατο τῶν ὄντων ἐν τοῖσι µεγίστοισι κινδύ- 

νοισιν, οἷσιν ἐπὶ τὸ στραγγουριῶδες ἐτρέπειο καὶ ἐς τοῦτο 
απὐστασις ἐγένετο. προσαγορεύόντος γὰρ ἀποστάσεις. αὐ- 
τοῦ καὶ τὰς κατ ἔκκρισιν τῶν λυπούντων χυμῶν γινομένας, 
οὐ µόνον τὰς κατὰ ἀπόθεσιν, εἰκότως. ὥσπερ εἰς δυσεντε- 

ρίαν ἓν ἕτέροις, οὕτως νῦν εἰς στραγγουρίαν ἀποστάσεις 
εἴρηκε γεγονέναι, καθαιροµένης τῆς ἐν ταῖς φλεψὶ κακοχυ- 

μίας δι ἀμφοτέρων τῶν ἐκκρίσεων. Λτοῦτο γοὺν ἐν αὐτῇ τῇ 
δευτέρᾳ καταστάσει τῶν οὕρων ὀλίγον έμπροσθεν ἧς ἄρτι 
παρεθέμην ῥήσεως αὐτὸς ἔγραψεν ὠδί. στραγγουριώδεα οὐ 
φνεφριτικὰ, αλλὼ τούτοισυ ἄντ ἄλλων ἄλλα" τουτέστιν ἀντὶ 
τῆς ἓν ταῖς φλεψὶ κακοχυµίας καὶ τῶν ταύτῃ πυρετῶν ἄκολου- 

ααἶάεπι Γοτῖραί Ππιρ]ιοϊίετ {αοῖαπι [ταησιτῖαπα, ἀπετά πα 

νεχο που Βπαρ]οιίεχ, Γεὰ 1ρᾳ αἀ]οῖαί αρ[οείζας αρρε]]αί]ο- 

ηθσα, υί ἵη Γοοαπιᾶ ο” Ρε]παῖ εριἀειπίοταπα βαΐα, ϱπμπι 18 

Γοπ1ρΙῖι: Ὀπίομπι φετο με εἰ «εογµπι Ύµαε εἀεδαπεμγ 

[Πβπογµτα Ἱπακίππιπα, φμοᾶφμε ρἰμγίππος ππααϊπαϊς ρεγὶοµ[ῖς 

ὑπιππεγ/[ος Ιἰβεγανϊϊι, Ίιοο [μῖε µε αἆ ἐγαπιθμγίαπι ἀϊυεγιεγεπε 

εἰ ἴπ Ἱαπο αὖ[οε[}ως εοπεἰἀεγεπῖ. ΙΠρίο παπιᾳαθ αρρε]]απία 

θΡ/{οείας ἴαπι «ος αὐῖ νεχαππα ΠἨΠΠΙογΗπΙ εχογείβίοπθ 

Γαοιϊ [απῖ ἵαπι «ο αἱ ἀεοπβίία θἳ πηογϊίο. ὉὈί απίοπι 1π 

8116 αἆ ἀγ[επίεγίαπι, Τία εἴ ηιπο αἆ Πταηρατίαπι αΡ[οείΓαβ 

{αοΐος {με ρτοπιποϊαντί, Ύααπι Ρρτανϊ ου νεηί οοηίῖ- 

πεπῖισ Ίππιογες πΙτα(πθ εΧοτείϊῖοπθ Ῥυχρατεπίων, Ἠοο 

εχσο 1π 1ρ[ίο [εοππάο Παία ἆε αγὶπῖθ ραυ]ο απία (εκίωπη, 

απεπι ηἩρεσ Ρτοίπ]ῖ, τία 1ρίε [οπΙρβί: Εε οµπι [ἐγαπριγία, 

πόπι περ]γίείεαε, [εὰ Ἠὶς αἰία μτο αἰφ. Ἠοο ο[ὶ ρτο ν]- 

Ποβς οααἵ 1π νεπῖς Γαηΐί Ἠιπιοτίρυς εἰἲ {ερτῖρας Ἠΐ6 /αοος-- 
ἀεαιίθις Ριγραίϊοπες οοπ/ἀεταπί, Ῥτανϊῖ Πιπποτίραφ ρετ 

νε[ιοαπι εχογείῖδ, μὲ ποπμιή( απ ρες ἀπτε[απα. Μοτίας 
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Κὰ. Ολατί, ΙΧ. [109.]. .. ἘΕᾱ, ΒαΓ, γ. (394.) 
θούντων αἱ παβάρή κ ἐγένοντο, τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐκκρινὸ-- 

μένων διὰ τῆς κύσιέως, ὥσπερ ἐνίοτε διὰ τῶν ἐντέρων. ἡ τοίνυν 

ὅπξις ἡᾗ ἀπὸ τῶν ἐκκρινομένων δριμέων ὄνιων εἰργάζετο τὴν 

στραγγουρίαν. ἐδείχθη γὰρ ἡᾗ κύστις ἐπὶ τὴν ἀπόκρισιν 

ὁρμῶσα τῶν οὕρων ἓν ταῖς στραγγουρίαις, πρὶν ἀξιολόγως 

ὑπ αὐτῶν πληρωθῆναι, διὼ διττὴν αἐτίαν, ἤτοι τὸ μὴ φέ- 

θειν αὐτῶν τὴν ποιότητα καὶ δακνωδῶν γενομένων ἡἢ τὸ δὺ 
3ης ῃ Π π 5 » Ἀ ο... 

αρῥωστίαν ῥαρυνέσθαι πρὶν αὔροισθηῆναυ, καν ὀλίγον παν-- 

τάπασιν Π. τοιαύτην οὖν ἔφη τινὼ καὶ τῷ ΠΠυθίωνι τὴν 

ἀπόστασιν {δη γενέσθαι, μὴ γράψας ἁπλῶς οὕτως ὅτο 

στραγγουριώδης ἐγένετο. ἔχει γὰρ ἡ ῥῆσις ὡδί" ἐμπύημα περὶ 
ἔδραν καὶ στεραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις, ἀλλὼ προσθεὶς τὸ 
απύστασιν ἔχειν. αἀλλὼ τὰ μὲν τοιαῦτα δυοῖν Θάτερον, ἢἢ 
παρατρέχουσιν ἢ πακῶς ἐξηγοῦνται πολλοὶ τών ἐξηγητῶν, 

χρονίζουσυ ὃ οὐκ ἀναγκαίως, ὑπὲρ ὧν ἅπαξ ἓν τῷδε δια-- 
λ Ἡ θῇ 1) 3 Δ ἡ / 3. α. . λλ ο 

εχθῆναι βουλομαι. ἔγω μὲν ὢὤμην ἄμεινον εἶναι τὰ πολλῷ 

Ζρύνῳ δητηθέντα µου καὶ μετὰ κρίσεως ασφαλώς εὑρεθέντα 

µόνα γράφειν, ἄνευ τῶν εἰς τοὺς κπακῶς ἐξηγησαμένους ἐλέγ-- 

ἀσιίαν αἲ αογίριας εχογεπιεπ!] Ῥτουγεαίας Πταπσητίαπι ρᾶ- 

τιεραῖ. Ὑεβοα Παιίάσεπα, πα ἀεπιοπ[ταίαπα ε[, ἵπ Πταπσιι-- 

τὶς αἩ τγίπαγΗπη οκογοἰίοπς ργοτ{αιιῖ, Ργίαδᾳ παπα Ιη[Πση]-- 

{ο αἳὖ 1ρ[5 Ἱπρ]εαίασς, δεπΙπαια οΡ οαπίαπι, απῖ φποᾶ 

ἀρίαταια πποχάαοῖαπα τοάα[ίαταπα οπαΠαίεπα πον Γεταί απ 

ᾳαοά Ῥτορίεν ἀπραο]][αίοπα ϱγανείαχ, ρυΙαδᾳαπι 8οΘγγεη-- 

αχ, εἰαπα[Π Ῥαµσας οπηηῖμο Γαεγ]ηί. Ἕαλοτα Ιδέας 4πεῃ- 

ἆαπι ΡΥιΠΙοπί Ίαπι {αείππα ε[[ε αὐ[οε[ἴαπι ρτοπαποῖαί, πες 

ία Απιρ]οϊίον [οπΙρβί επι 1π Πταπσαγίαπα Ιποίιάιῇε, [εᾶ 

αρ[οε[ἴαπι Ἱαρυι[ο αἀάϊάλ. Θίο επ] [ε[ο ]λαρεί τεχίας: 

δαρμριωατίο εἶτεα [εάεπι εἰ [ἰγαπβιπίο[ις αδ[εε[]ως Γαοιως 
εβ. Ύετιπι ἰαία Ῥ]ογίαπε Ππίεχργείο5, πΠᾶπι 6 ἆπορις αἷ- 

ἵεγαπι, απί ρταειεγπαἑαπὲ απ. Ῥογρεταπα Ἱπετρτείαπίαν 

ῥτοϊταμαπίᾳπθ πο. πεοε[ζαγίο; ἆε ααἶρας {[επιεὶ Ίου ἶπ 

Ίοςο ἀἱ[εγεγο Παϊπῖ, Ἐφαϊίάσπι [ας ε[[ο ἀἆποεραπι ]οηςο 

ἃ 1Πο6 απαοβία {επιροτο αεἳ οπι ]αάιο Γεοπχ]αίε Ἱπνεηπία 

[ο]α [οχίνενε, οἶϊνα ΟΠΙΠΕΙΑ εοτπι απὶ Ρ6τρεγαία εχροίαε-- 

ταηῖ τερΓγεΠοηΠοπεπ.  Θεᾷ αποπίαπι ΠΟΠΠΙΙΙ ῥτοσ[ας 
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ΓΕ, Οἶνατι. ΙΧ... [109. 500. 1 ' Εὰ. Βαβ. Ῥ. (594) 
3 . 2 ” ο ε. -- 

χων. ἐπεὶ ὁ' ἔνιου μὲν δια το μηδ ὕλως πεπαιδεῦσθαι 

κατὰ μηδὲν τῶν ὄντων παιδίων, ἀναγινώσμόντες ἐνίοτε παρά 
- , Σι. ’ ώς υψ.  ” Π ! 

πεσι τῶν }ραιάντων ἐξηγήσεις ξένας, αὐτῷ τούιω μόνῳ 
σι ΄ ’ 3 - 3 -- 

τῷ δξένῳ συναρπασύθέντες ἐπαινοῦσι, διὰ τοῦτ φήθην 

ἄμεινον εἶναυ κἀν ἅπαξ αὐτῶν που μνημονεῦσαι τῶν οὕτως 

ἐξηγουμένων, εἰρηκότος γΣ καὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿/πποκράτουο. τὸ 
γὰρ ξενοπρεπὲς [200] οὕπω ξυνιέντες μᾶλλον. ἐπαινέουσο 
Ἂ ὰ ’ ο ”,ς. ” - 4 3 3 3 ’ 

{ το σύνηθες, ὃ δη οἴδασιν ὅτι χρηστον καὶ τὸ ἀλλόκοτον 

μᾶλλον τἢ εὔδηλον. ὅπως οὖν προειδότες οἳ τοῖς ἡμετέ- 

ϱοις ὑπομνήμασιν ἐντυγχάνοντες ὁποῖοί τινες οἳ τρόπου 
τών .μοχθηρών ἐξηγήσέων εἰσὶν γνωρίδειν αὐτοὺς δύνανται, 

µακρύτερον ἐνταῦθα περὶ πασών αὐτῶν. ἔγνων γράψαυ. κα 
: π 2 ῃ ιο ῃ ” ῃ , η 

μοι μηδεὶς αχθεσθω τῷ µήκευ του λογου, µμέλλων ἔχειν 

αυτὸν αἄεὶ βοηθὸν εἰς τὴν τῶν φαύλων ἐξηγήσεων διάγνω- 

σιν. ἓν μὲν οὖν εἶδὺς ἐσιιν αυτῶν ὁποῖόν τε καὶ κατὼ τὸν 

προκείµενον ἄθῥωστον ἐποιήσαντό τινες, ὧν ἑνὸς παραγράψω 
τὴν ῥῆσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν, ἵνα μή τις οὐηθῇ µε καταψεύ-- 

Δ ” ν [ὸ 

δεσθαι τάνδρὀο. τὸ μέντοι τῆς 19 Ἱερὸν µή ποτε ὑπὲρ 

χαἀεθ αἴιπε αἩ οπαπῖ ϱ1οἱρΗπα αεηῖ, ταδί 1Π Ῥογοστίηαβ 

αποταπάααι [επΙρίοταπι ΕΧΡΟΠΙΟΠΕς Ιποϊάσγηηῖ, Ίαο 1ρ[α 

πογναϊαίε οαρΗ ἱρί[αφ οε]ερταπί. Όπαπιοργεπι [αίῑας ε[Ιο 

ἀμκί [επιεὶ εογαπα απὶ Πα Ππίετργείαηίατ ΠΙΕΠΙΙΟΠεΠι {α- 

οετΕ, αΗΙΠά εἰἶαπι 1ρίο Ηϊρροοταίες εηηποϊαναενί: Εαίγα- 

ΠΕΙ Παππµε Πποπάμπα Ιπεἰρεπίες πιαρὶς φμαπι «ο µε- 

ἔμπα ἰαμάαπε, φιμοᾶ ]απι πουετιπέ, ομία με[ε αἴφμε α[ῖε- 

μα πιαβὶς ομαπῃ αρετίµτ. Ὀποοῖσοα αμ ΡργαθιεγπιοπΙ 

ηο[το 1Π οοπηπιεπίαγ]ο αποϊἀεταπί εἰ αυῖ εἰ αιια]ες [πί 

Ρϊανατυπι εχρ]ἰσαοπαπι ηοὰί ἀρίο οορποίοεγο Φππ6αΠΙ, 

Ριο]σίις Ἰάο ἆᾳ Ἠῖ6 οπιπῖρις {[οτίρετο Πμβμῖ.  Ἀεππο 

γετο ογα[οπῖς Ῥτοχ]ίαίεπι ν]ῖο νοτίαϊ, αἆ νΙοίαγιπι 

εχρ]οαίίοπµπα ἀϊρποίῖοηποεπι α.]ιίογεπι ρετροἰμο 1ρ[απι Ἠα- 

Ῥμαγας. Ιρίαταπα Ιἴααθο εχρ]οαοπατα. Εεπὶςδ ππυπι ε{, 

αιοά ἵπ Ῥτοροβίο αερτοίο απἶάαπι {εοεταπ!ῖ, ϱ απίρας υπ] 

γετρα 1ρῇῃ9 ποπιπῖρας αἀ[οτίραπι, ης ιδ πιο νίγυπη {α][ο 

81σπεχθ οχΙ[πηεί, Τεἰμγὶς υεγο τεπιρίωπι, {οτία[ῃ αἆ 

᾿οπμίας ἀεπιοπ/[ικαἰίοπεπι, ᾳπΒ. πιαπαπτΏ {χεπποΥ Γαοίαθ ΠΠΟΥ- 

σαΙΕΝύ5 ΤΟΝ. ΧΥΙΙΟ [άν] 
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Γά. Οµατε, ΙΧ. Γ500.] Εὰ. Ῥαΐ[, Ύ. (394, 995.3 
τοῦ δεῖξαι τὴν αἰτίαν ἀφ ἦς τρύµμος τῶν γειρῶν καὶ τὸ 
νυσεῖν αὐτῷ ἐγένετο, ὥὡς τῇ διὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἐπιμ- 

νίων. γινομένην, ὡς εἰκὸς, διὼ τὴν τοῦ μορίου ἁργίαν. καὶ 
πάλιν ἐν τῷ ἕκτῳ ἱστορεῖ, ἀνδρὸς ἀποδήμου γινομένου, αἄρ- 

γευσαμένην τῷ μµορίῳ τὴν γυναῖκα ἄναληφθέντων τῶν ἔπι- 

μηνίών εἰς τὸ στόμα φῦσαι πώγωνα. καὶ τ γὰρ ἄλλο ἢ 

ὠνδρωθῆναι τὴν γυναῖκα; οὕτως οὖν καὶ Πυθίων αἀποσχό- 

µιενρς συνουσίας διὰ τὴν πρὸς (395) μόνον ἐπιμέλειαν τὸ 

Ἱερὸν νόσον ὑπομένε. αὔτη μὲν ἑνὸς τῶν ἐξηγητῶν ἐστὶ 

ῥῆσις, ἑαυτὸν Ματαβάλλοντος ἐκ τοῦ πολλώκις μὲν ὀνομαστὶ 

μνημονεῦσαί τινων οἰκήσεων τὸν “Γπποκράτην, μὴ πασών δ' 

αὐτῶν, ἀλλ ὀλιγίστων παντάπασιν ἐξήγησιν,γράψαι. εἰ γὰρ 
οὐκ ἀργῶς αἱ οἰκήσεις τῶν νοσησάντων ἐγράφησαν, αλλὰ 
συνδείκνυταί τι τῶν εἰς τὴν τέχνην χθησίμων, οὐκ ὀρθῶς 

ἐποίησεν, ἐπ ὀλίγων μὲν ἀθῥώστων ἐξηγησάμενος αὐτῶν 

τὴν δύναμιν ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων, καίτοι παμπόλλων ὄν- 

των παραλιπὼν, οἷον εὐθέως ἐπὶ τοῦ πρώτου γραφέντος κα- 

τὸ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν. Φιλίσκος γὰρ, φησὶν, ὤκει 
παρὰ τὸ τεῖχος. εἴθ ἑξῆς πάλιν, ᾿Ἠπικράτεος γυναῖκα, ἢ 

Ῥπαβαιε 1ρῃ ἸΙποϊάεσῖΕ, Ῥοβίαπα εβ: νε]αῖ ππαΠετὶῖ οἳ πιεή-- 

βνποταα [αρργεβἸοπαπι, πῖ ρατ ο, Ρτορίες ρατίῖς ο πα 

οροτίαπι, 1π [εκίο ταγ[αδ παγταί Ῥτο[εοίο Ῥρετερτε νῖτο 

οιϊαίαπι Ῥατίο πππ]Ιθτοπι οο]]εοι[ῖς αἆ ο6 πιεπ[τιϊς Ῥαγ- 

Ῥαπι Ρτοάιχ][ε, Οιοά αιϊά αμά οκ α παπι Γεπηῖπα 
1η νίταπι πημἰαία ὁ Φίο Ιίααε ΡΥΙΙΙο α οοῖῖα {επιρεταίας 

Ῥγορίες εαπι παπι οἶτοα {παπα οπταπι Παβεραί πιοτβαπα 

ποιμπί,.  Ἠαεο απ]άειπα ππῖας Ππιεγρτείαπι οτα[ῖο, [ε[ε ἆε- 

Πτπεπίῖδ, αιποά [αερῖας αιῖάεπι Ηἱρροοταίες ἀοπιϊοϊ]ία πο-- 

ΠΠΙΠΑΙΙΠη ΟΟΠΗΠΙΕΠΙΟΤΕΙ, ἨΟΠ ΘΟΓΙΙΠ ΟΙΠΠΙΗΙΑ, Γεά ραιοῆ-- 

ΠΏΟΥΠΠΙ ΡΓΟΤΠΙ6 επαντα[ἴοπεπι [οτἷραί. 9 παπιᾳΠς ΠΟΠ 

οἱ]ο[ο αοὔτοσαπῃ ἀοπι]οϊ]]α εομ[οχϊρία Επ, Γε αΠφιιῖᾷ αιιοᾷ 

αγ] οοππποάθίυχ οοπιπιοηβγεηῖ, ἩΠΟΠ τορῖο {εοί απΙ 1π 

Ρραιοῖς οοτιπα νίπι οχρ]απανϊε, 1π οφεἰεγῖ νεγο νε] πιἉ] {19 

Ρταείεγηιί{ε, τα Πα να Ίπ. Ρείπιο αερτοἰο ΊΠ ΡΕίπιο ερἰἀθ- 

πιΙοταπα [οηρίο.  ΒΡΗΠ ίσος επἰπαν πμ, Ῥγορε πιοεπία 

αδίιαδαι. Ὠείπᾶο τυχίας: Ερίογαξίς πο, θµαε αριμᾶ 
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Εά. Οµανι. ΤΝ, [20ρ.] Εὰ. Ρα[, Ύ. (805.) 
κατέκειτο παρὰ ᾿4ρχηγέεην. καὶ πάλιν, ᾿Βρασΐνος, ὃς ὤμευ 

παρα Ῥοώτου. χαραδρ». εἰθ᾽ ἑξῆς, τὸν Κλαξομένιον, ὃς κατέ- 

κξιτο παρὰ τὸ Φρυνιχίδεω φρέαρ. εἶτ αὖθις ἐπί τινος γυναι- 

αὓς, τὴν ἀρομεάδεω, φησὶ, γυναικὸς θυγατέρα τεκοῦσαν, 

εὖτ ἐπ ἄλλης πάλιν γυναικὸς } κατέκειτο ἐν ἀκτῃ. ἐν αὐ- 

τῷ τε τούτω τῷ τρίτω τῶν ἐπιδημιῶν ἑτέρους πολλοὺς ἂν 
εὕροις γεγθαμμένους ἀθῥώστους μετὰ τῶν οἰκήσεων ἐν αἷς 
ὤκουν, ἃς οὐδ' ὅλως ἐξηγοῦνται. Χαιρίων οὖν, φησὶν, ὃς κα- 

τέκειτο παρὰ ἄημαινέτῳ: μετ αὐτὸν ἑξῆς, τὴν Εὐρυάνα- 
ατος θυγατέρα παρθένον πῦρ ἔλαβεν ' εἴθ) ἑξῆς, ἡ κύναγχὺι 
παρὰ ΊΤαβίωνι. καὶ µετ αὐτὴν πάλιν, τὸ μειράκιον, ὃ κατέ- 

πειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῃ. καὶ τὲ δεῖ πολλὰ ποραγράφείν, 
-ὅλου σχεδὸν τοῦ βιβλίου πεπληρωμένου τῆς τοιαύτης γρα- 

σῆς; αλλ ἐπὶ τὸ πρὀκείµενον ἐτέον, παμπόλλων γὰρ ἀθῥω- 

σέων οὕτω γεγραμμένων περὶ πάντων πεποιῆησθαι τὴν ἀπὸ 
τῶν οἰκήσεων ἐξήγησο ἢ μηδ) αρ ἑνός. αλλ ἔνιοί γε τῶν 

ὁρηγσυμένώ». πὰ βιβλία κατεγνωκασιν εἰς τοσούτον τῶν 

ἀκροατών, ὡς ἐγώ ποτε ἐν ᾿άλεξανδρείᾳ καὶ τοιαύτης ἑξηγή- 

΄Ατεᾖμεξείεπι ἀεεμπιδεῥαι. Ἴυπι: Εγα[πιας, αμῖ αἆ Βοοίαε 

Γογγεπίεπα Καδίταδαι. Μος: (Ἰατοπιεπίμπα, φαῖ Ίππια ΡΕΥΥ- 

μτε]λίάαε Ῥμίειπῃ ]αέεδαι. ἈῬο[εα ἆ4ε πιήενε φιαάαπη: 

Τγοπιέαάαε, Ἱπαῖῖ, παοτεπι, φμαε [ίαπι ψέρετεται. Ώεϊηᾶε 

4ε αἴϊα τητ[ας πη]ετε; φμαε ἴπ ἰίογε ἀεεμππδεδαι,. ΑίΠιαε 

{π Ἠοο 1ρίο ερἰἀεπιΙοτπαι {ετί]ο Ῥ]εγοδᾳιιε αἰῖος τερετῖας 

{οτιρίο5 αερτοῖος πι ἀοπι]ο]]]ς Ἰπ ααἴρης Παριαβαπέ, 

΄4παθ πη]]ο πιοὰο Ῥτοχ[ης εκρ]εαπί. ΄ Ολαετιο, Ἰπηαἷε σι 

αρμά ΓΠεπιαεπείµπῃ Ἱναθίίαδαι, ΑΝ Ἠοο ἀείπεερς: Ἐιγγα- 

πας [ἰίαπι υἱγβίπεπι ἐρπὶς ρτεµεπάι. Ὠειπᾶο:  Ογπαι- 

ελιεαε αρμά Ἰαδίοπειι. Ροβ Ίαπο τασ[ᾶς: 4άο]ε[εεπει-- 

ως, ομὶ ἵπ [ογοὸ πιεπάαεϊµπι Ἱαθίαδαι, Βεὰ ουἷά πι]ία 
θ[οχῖρετε οροτίεί, «πάπα Τοίμς {ετε ἨΡεχ [οτιρίατα ε]ς-- 

πηοάἵ τε[εσίης Πι2 Ύεταπι αἆ ρτοροβίαπι ρτουεάεπάωπι. 

Οσααπι επῖπι ρεγπια]Ε{ αορτοἰῖ τα ἀε[οτιρι Επί, οπιηάπη 

ἀοπιϊοῖ]ῖα απί παπι εκρΙεατε οροτίεραί. Ὑεταπι Ποπ-- 

Ῥπ]]α Πβγογαια Ἰπίετρτείες  απάΤίοτες ἴαπίορετο οοπίεπι[ε- 

απμῖ, πί εβο πο ΠπΠ(παπη 11’ ΑΙεκαπάτία εκρ[εαίῖοποπα Ἡπ- 

να). 
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Εά. Οµατί. 1Χ., [200. 901.] Κά. Βαΐ, Τ. (905.) 
σεως Ίκουσα περί τινος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν αβ- 

ῥώστου γεγραµµένου κατὼ τὴν ῥῆσιν, ἦς ἡ ἀρχή' «Σιληνὸς, 
ὃς ὧκει ἐπὶ τοῦ ΠΠλαταμώνος. ἐν γὰρ τῷ διηγεῖσθαι τὰ 
συμβάντα τούτῳ καὶ τοιαύτην τινὼ ῥῆσιν ἔγραψεν ὁ Ίπ- 
ποκρώτης. νυκτὸς οὐδὲν ἐκοιμήθη, λόγου πολλοί. τούτοις 

οὖν ἐπεφώνησεν ὁ ἐξηγούμενος τὸ σύγγραμμα, «Σιληνὸς γὰρ 
ἦν. οἱ μαθηταὶ ὃ' ἀναπηδήσαντες ἐκεκράγέσαν ὑπερθαυμά- 
ἔοντες.  ἔνιου δὲ τῶν ἐξηγουμένων εἰς τοσοῦτον ὤκουσυ 

[0011] περιεργείας ὥστε δήτοῦσι πότερον ἐπὶ τοῦ Πλατα- 

μῶνος ὁ «Σιληνὸς ὧκει. τινὲς μὲν διὰ τοῦ µ ΤΙλαταμῶ- 

νος, ἔνιου δὲ διὰ τοῦ ν Πλατανῶώνος. ὡσαύτως δὲ δητοῦ- 

σιν οἱ τοιοῦτου τῶν ἐξηγητῶν, ὅταν “πποχρατης εἴπη, κα- 

τέκειτο κατὼ τὸ Φέατρον, ἄρά γε Θέπτρον ἄμεινον γράφειν 
ἢ Φέατρον. ἀλλὰ τῶν μὲν εἰς τὼ τοιαῦτα τὸν χρύνον ἀνα- 

λισκύντων πατεγνώκασι, τοὺς δὲ διὰ τῶν ἔν τὲ τῷ προρῥη- 
τικῷ καὶ ταῖς Κωακαῖς προγνώσεσι γεγραμµένων ἐξηγουμέ- 

νους τὰ κατὰ τοὺς νοσοῦντας ἐν τοῖς βιῤλίοι εἰρημένα 

πολλοὶ Θαυμάζουσιν. ἐδείχθη ὃ' ἐπὶ πλείσεων ἡ μοχθηρία 

Ἰαδπιος1 απζἹετίπι ομ]κάαπι αερτῖ ἵπ Ρχίπιο ορἰἀεπιΙοταπα 

ἀε[ον]ρΙ εο ἵπ Ίεχία, ου]ας εχοτάίπτη ε{ἰ: δεν: φιῖ 
αριᾶ Εἰαέαπιοπεπι Παθίίαδαι. Ίπ 5 επῖπι ᾳπαο Ἰηῖο 80” 

οἰάεγαπί εκρ]οαμάῖδ εἰῖαπι ἴα]επι αµαπάαπι οταοπεπι 

Πο1ρβί ΠΗἰρροεγαίες: 1Νοσοίε πεφµαφμαπι ἀογππϊριεν νεγδα 

Ἰπμίία. Ἠ] Ιδίίις αοο]αιπανΙῖ ΙΠίεγρτες Ἠδριι, (ἰωπαείεμς 

επῖπι εται. ἨΙοιρι] νετο οἰαποχίρις εκἰ]]επίες [αργα 

πποάμπι αἁπιίταία {απ Νοππαί αἱάθπι ἀπιεγργεῖεδ πι 

ταπα. Γπρεγνασαπεαπι [εάα]αίεπα νεµεταπί, πα οπαεταπ{ 

υίταπι ἵπ Β]αΐαπποπο ΦίΙεπας ΠαΡίίατοι, Ομίάἆαπι Ὑετο 1π 

ΓΙα{αΠΙΟΠΘ Ῥ6υ Ἡὰ, ΠΟΜΠΗ απίεπ ἵπ Ῥ]αΐαποπε Ῥετ η. 

Ταἆσπα νεγο ταίῖοπε ο παεγαπΕ Πα ]α5πιοςί Ππζετρτείες, ϱ11πὰ 

Ηἱρρουγαίες ρτοπιηοϊανΙὲ: Παδίιαδαι ἵπ ἐλεαίτο, παπι [α-- 

ιδ Πί [ογίρετο {Πεείταπι απ ἰλεαίταπι, ΑΕ ϱο5 αιἶάεπι 

αγσυυπί ααἲ 1 {αρας ἱεπρις οοπ[εγαπές αἰον Υενο απὶ 

Ρετ εα 1π Ρτογτῃείῖσο οεἳ (Οοαοῖδ Ρταεμο μοπῖ ρα Γομιρία 

εχρομιη!, αμας Ίογπα Πβτοχαπα αερνῖδ εγεπετυηί, Ῥ]ετίφιιο 
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τῶν ἐν τῷ προθῥηεικῷ 7ραμμενων ἐν τισιν ὑπομνήμα- 

σιν, ἃ ἐποιησάμην εἰς αὐτό, φαίνεται γὼρ ὁ γράψας ἐκεινο 
τὸ βιβλίον πολλάκις ἐξ ἑνὸς ἡ) δυοῖν τῶν κατὰ µέρος ὀψΌέν- 

των αὐτῷ καθολικὼς ἀποφάσεις ποιούμενος. ἐδείχθη γαρ 
καὶ συνδρομὰς γράφων πολλὰς ἐξ ἀνομογενῶν σημείων ή δροι- 

σµένας. ἐπεδείχθη δὲ καὶ ὡς κἡ τοιαύτη διδασκαλία τοσού- 

τον πλῆθος ἔχει συνδρομῶν, ὡς μηδ αριθμηθῆναι δύνα- 

σθαι. καὶ πρὸς τούτοις γ ἔτι καὶ τοῦτ ἐδείχθη κατὰ 
ἐξήγησιν, ὧν ἔγραψεν ὁ τὸ προθῥητικὺν ουνθεὶς, ὡς οὐκ 

ἐνδέχεται διδασκαλίαν ἑτέραν ἀμείνονα 7ειέσθαι τῆς κατὰ 

τὸ προγγωστικὸν ὑφ “/πποκράτους γεγονυίας, ἑνὸς ἑκάστου 

τὴν δύναμιν σημείου αὐτοῦ διδάξαντος ἰδίᾳ. μηδὲ γὰρ ἆλ- 

λως ὀύνασθαι πολλών ἅμα συνελθύντων προγνωσῦῆναί το. 

τοῖς μὲν οὖν ἀνεγγωκόσιν ἀμφότερα τὰ βιβλία, τό τε Τ1ρο- 
2νωστικὸν καὶ τὸ προθῥητεικὸν, οἱ δ ὅτι σαφῆ τὰ νὺν Σίρι- 

µένα πάντ ἐστίν. εἰ δὲ καὶ τοῖς ἡμετέροιο ὑπομνήμασιν 

εἰς αὐτὼ προενιετυχηκώς τις εἴη καὶ χωρὶς τῶν νῦν εἰρημε- 

νων ὑπ ἐμοῦ γινώσκειν δύναται τὸ μοχθηρὸν τῆς τοιαύ- 

της ἐξηγήσεως. τοὺς ὃ οὐκ ἀνεγνωκότας ἐπ ἐκεῖνα μὲν 

αἀπιϊταπίατ, Αἱ ἴπ Ρ]ατίπιῖς εογίια 1π Ργοτγ]μείϊοο ἆε- 

{οτρίοχυπ Ῥγαν]ίας ρει ααοδάαπι 1π επι Πρταπα οοηῇεςίος 

οοπηπιεηἰατίο ἀεπιοπβταία εΠ. Ῥτοάϊίας Πααίάεαι Ἠῦτὶ 

αποϊοχ [αερῖαδ εκ ππο γε] ἆπορας βσι]αίίπι αἨ 1ρίο οοιι-- 

Γρεο!ῖς ππϊνοετίαἰες επιποϊαϊοπες οοπῄσετθ, Μη]ίος 4ποφαε 

εοπουτ[µς οκ ἀῑνετ[ι σειετῖς βρηῖς ασεγναίος επι Γοσίρεγο 

ἀεπιοπβταίυπι εΠ. Ἐ[ νυετο ἴαπίαπι ἵη ϱ ἀοοϊγιηᾶ Ο99Π-- 

ουγ[ααπα πα] (πάίπεπι ε[[α ἀεοίατανίπιμδ, πα 1Ρᾷ οοπ)ῖ-- 

ππεγατῖ πεηπεαΠί, ΕΡταείετεᾶ 4ποφμο 1]πά α πουῖφ ἀεο]α- 

ταῖυπι εβ 1π εοσαπι οκρ]ΙσαίΙοπε 41αε [ογ1ρΗϊ αποίο; ΡΓΟΓ- 

τῃἉειιοὶ ἀοοϊτίπαπι αἰῖαπι εα πιε]οτεπι τερενϊτῖ ποη Ρροί[α 

ᾳµαε αἲ Ἡήρροοταίο ἵπ Ρτοδηοβίοο ἀαία εΠ, 1ρίο βαρι- 

Ίοταπι Γεοτβπι Πσποτυπι γίτες ἀοσεπίε; Ώηε(αο επῖνα ᾽αίες 

Πετῖ ῥΡρο[ε αἱ ππμ]ῖ πια] οοµοαγτεη(ῖυας ααἱο(ααΠι 

Ῥταεποίοαίαν. Οαἱ εΓδο Ἠρταπι πχαπιᾳαο Ἱερετίη!, εἰ Ρτο- 

Σπο[ήουπι εί Ῥτοττ]είίοααη, 15 οἶατα ε[[ε.οεγίο [οἱο 41άε 

πο ἀῑοία [απῖ οπιηῖα, Όποά Π αι ποβτον {Π εὰ ορεῖᾶ 
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ἀφικέσθαι πρότερον ἀξιῶ, μετὰ ταῦτα δὲ πάλιν ἐνταῦθα 

παραγενοµένους ἀκοῦσαί τε καὶ κρῖναι τὰ πρὸς ἐμοῦ εἰρη- 
μένα. λαβῶν γὰρ ἔναγχός τι τῶν εἰς τὸ προκείμενον. βι- 

βλίον ὑπὸ «4ύκου τοῦ Ἰζακεδόνος ὑπομνημάτων γεγονότων, 
εὗρον ἐν τῇ τοῦ ΠΠυθίωνος ἐξηγήσει τρεῖς ῥήσεις ἐκ τοῦ 

προρῤηεικοῦ γεγραμµένας, ὃς ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης κατὰ 

λεξιν οὕτως ἔλεγεν. αἳ τροµώδεες, ἀσαφέες, ψηλαφώδεες 
παρακρούσιὲς πάνυ φρενιτικαὶ, ὡς καὶ «ιδυμάρχω ἐν Κάὼ. 
ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὦδε' τὰ τροµώδεα γενόµενα ἐφ ἱδρῶσέ 
φιλυπόστροφα. καὶ ἡ τρίτη δὲ κατὼ λέξιν τήνδε ἐγέγραπτο. 
τὰ ὃ ἐπὶ ταραχώδεσιν ἀγρύπνοισιν οὖρα ἄχροα, μµέλασεν 
ἐναιωρεύμενα, παρακρουστικά. αὗται μὲν αἳ ἐκ τοῦ προς 

ῥητικοῦ ῥήσεις ὑπὸ τοῦ ««{ύκου προσεγράφησαν, ὡς εἰρη-- 

κύτος οὕτω Κοῖντου κατὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ προκειμένου 

ΣΙυδίωνος. ἐμοὶ, ἐπειδήπερ ἠναγκάσθην τὰ κακώς εἰρημένα 

διελέγχειν, καίτοι διὼ τῶν ἔμπροσθεν ὑπομνημάτων πεφυ- 
λαγμένος αὐτὸ πρᾶξαο, βέλτιον εἶναι δοκεῖ τῶν τοιούτων 

οοπιπιεη{ατῖο8 Ρταο]ερετῖῖ, ῬοΐοτΙί εἰῖαπι αΏδφιο Ἠ]6 παπο 

ΟΟΠΙΠΠεΠΙΟΥαΕἶ5 Ἠπ]αδπιοάί Ἱπίετρτείαϊοπῖ Ῥρτανταίεπι εκ 

πηε οοσΠο[ϱογθ. Όμί γεχο εο5 ποα Ἱερεῖπε, αἆ 1]]ο5 Ρεῖυς 

εο5 αεοεἀετε νε]ῖπι; Ῥοβεα νετο χµΥθΗπ Ἠϊο ΓΕΝΕΓΡΟΒ {Π1ΠΙ 

Ἰη{ε]]ρετγε, ἴππι 4παε α πιο Ρτοάϊία φαπέ, ἆε 1ρ[5 {εττθ 

[επίεη[ῖαπι. Αοεερῖο Παᾳπιάεπι ρβπ]ο απίε ᾳποβαπι εκ οοπι- 

πιεηί{αγ]ὶ5 α ῶγοο Μαοεάοπο 1Π Ῥταε[επίεπι ἨἩβρταπα οοπςῖ- 

Πς, ἴτερ τερεσὶ ἴπ ΡΥΙ]Ιοπῖς επατταίοπε Τεχίης ε ΡΤΟΙΤΙΕ- 

Ώςο οοπ/[οπρίος, 1ρίε ἴἵπ ρτίπιο οαμ]άεπ Πα αἆ νετραπα 

ἀϊοεραί: Ίγεπιμίαςε, οὐ/[ειιγαε εἰ οοπἰιγεεἰαδι]ες ἀε[βρίεπείαε 

αἀπιοάμπα γἠγεπϊείσαε, μὲ εἰ Πἰάγπιαγεβο ἴπ Οο εοπεἰβίεν. 

Ιη φεοαπἆο εἷς: Τγεπιογες [μάοτίδιις οδογιὲ τεάῖγε εοπ[ε- 

φέτωπε. Γεγίῖας ἀεπίαιιε Ἠΐ5 νεγρῖς [ετῖρίις ε[: ἴτιπαε α 

εμτὂμ]οηεῖς υἱοι]ίς ὠεσοίογες, οµΠη πὶρτἰς [μ[ρεπίς ἀείἰγίμπα 

Ροτιεπάωπι. 1ρᾷ απίάεπα [απ εκ Ῥτουγμείῖοο ἰεχίις α 

Γγοο αά[οτῖρίΙ, αο 4: Οαἶπίας 1Ππ. Ρτοροβ ΡΥ]οπῖς εκ- 

Ρἱοαίίοπε 1ἴα ρτοα][αεί.. ΜΙΜΙ νετο ᾳμαμάοφμίάεαι ῥργανα 

εοπ]ρία εοπαίτς {αΠ1 αὔδαςγε, εἰ]απιΠ Γαρεγίοτίῦ ας ϱΟΠΙΠΗΕΙΙ-. 

μαγῖΐς. 1ᾷ αδεγο ν]ίανετίπι, Ἠα]αθπιοάἱ {απνεή οκρΙοαι{ομαὶ 
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Εὰἰ, ματ ΤΧ. [201. 909. ] Εὰ. Βαΐ, Υ. (305.) 
΄ ’ -” -” εν 

ἐδηγηήσέων μοχδηρίαν ὃμλωώσαι. πρῶτον μὲν οὖν οὐδ ἔφαρ- 

µόττει τοῖς νῦν εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ 1Τυθιωνος ἡ τοῦ Ἱτροθ- 

ῥητικοῦ ῥῆσις. οὔτε γὰρ μετα σιγῆς ἐφρενίτισεν οὔτε πάνυ 
| 8 ρ ὁἆ - ; Ν . 

φρενιτικὸς ἐγένετο. δέδεικται ὃ) ἡμῖν ἐξηγουμένοις τὸ προζ- 
ς - ; 5 . ἃ ” , 

ῥητικὸν ὁποῖαί τὲ τινὲς εἰσὶν αἱ μετὰ συῆς παραφροσυναε 
λ ’ ε ο 

π.ὶ δια τὶ πάνυ φρενιτικὰς εἶπεν αὐτὼς, ὧν οὐδέτέρον 
ΜΕ ἃἈ κα ” / δν. Δ Δ ον ” Ἀ. 
ἐπὶ τοῦ ΙΠΠυθίώνος ἐγενετο' καὶ γάρ οὖε ᾿ἄνευ σιγης ἑληρευ 

καὶ μετρίως ἐφρενίτισεν. ἡᾗ δὲ δευτέρα ῥῆσις, καθ ἣν λὲ- 
) Δ ; ο πλ ος - / 

γέ, τα τροµμώδεα γιόμενα ἐφ ἱδρῶσε φιλυπόστροφα, ποὺν-- 

αντίον δείκνυται τοῦ συμβάντος τῷ Πυθδίωνι, μὴ 7ιγο- 
; ο αν πό 3 ” Μη / ο µένων, αλλ ἐξ αρχῆς μὲν συνεισβαλλόντων, [205 ] ὕστερον 

Δ Ν ο ΄ ε 3 ” υπ) 3 3 

δὲ κατὰ τὴν δεκάτην ἡμέραν ἱδρώσαντος αὐτοῦ, ὧστ οὐκ 
3 ”- « » ε / 3 . ἐπὶ τοῖς ἱδρῶσιν οἱ ερόμοι φαίνονται γεγονότες, αλλ ἐπὶ 

- ’ - κ» 

τοῖς τρόµοις οἳ ἱδρῶτες. 1 λοιπὴ δὲ καὶ τρίτη ῥῆσις, ἐν 
| .] 3 ’ 

ᾗ φἠσὶ, τὸ ἐπὶ ταραχωδεσιν ἀγρύπνοισιν οὖρα, µέλασιν 
. ’ ε ϱ 

ἐναιωρεύμενα, παρακρουστικὰ, προσηκόντως ἂν ὑπὸ τοῦ 

«Ίύκου παρείληπτο, τοῦ ΠΠυθίωνος αγρὺπνήσαντος μὲν πρώὠ- 
3 3, ο) .) - 3, , 

τον. οὐκ ἄνευ ταραχῆς, οὐρήσαντος ὃ οὖρον ἔχον ἐἔναιω- 

ΡΓαν1ἰαίεπι ἀεο]αγατε [αίῑας ε[Πε νΙάείιν. . Ρτϊππαπη 1ίαφμο 

Ῥτοτσ]είϊοί, ἰεκίας 6 ᾳμαο 1η ΡΥΙΠίοπς πανταπίας πολη]-- 

πης οοπρτηα]ΐξη Ὠε(αε επῖπα ουπα ΠΙΕΠΙΙΟ, πειθ ΙΠΑΡΙΟΡεΤΕ 

ΓΗ ῬΗπεπαοιδ, Ἀο8θ απίεπι απ μπα Ρτοτγμείίουπι εχρ]σᾶ- 

τεπητΙδ,. μας εἰ αᾳπαίε [απί ουσ Π]επί]ο ἀε[ριεπίϊας ᾱε-- 

πιοηφίσανΊπιης εἰ οι Τρία αἀπιοάσπι Ῥ]τεπιί]οᾶς ῬΓοΗ- 

οἰανενίξ, «ποτηπι πεμίταπι 1π ΡΥιΙµίομε {ωμί.  ἆοα επῖπι 

οίτα ΠΠεπίίαπι ἀελχανΙί, ἆο πιοβεταίε ρ]ιτεπῖξϊοιις {αοίμβ 

εδ. Ὀεουπάις απίεπι ἰεχίαπ5δ αἴιο Ρρτοπαπρίαί: ΤΤΕΠΙΟΓΕΣ 

(μἀοτῖρας Γιαοοεάεπίες τεᾷίτο οοπβιενεχγιΠί, ΌΏπαο ΡΥ- 

ὨΠοπί οοηερεταηῖ, Ἠ]5 οεοπἰγατίαπα ο[επάἰί. ἃοι οπῖπι 

ειοεεἀεραπί, {εὰ εκ Ῥτιποῖρίο αιἶάεπι [πια] Ππναάεραμί, 

Ῥοΐίεα Υετο Ίρ6δε ἀῑε ἀεοῖπιο Πιιάανῖί, Όματε ΙΓΕΠΙΟΥΕΦ ΠΟΠ 

Γ{αάοτίρας  [ποςεί[μίε νΙἀεπίας, κε ἰγεπιογίρας Γαάοχγος. 

Τεχίις τε]ῖφιθ αο {αγία πιο ργοπποϊανίε: Τωτόμ[ειεῖ 

πο υἱρί[ίδως ἀεεοίογες οµπι Πμὶβγίς επαεοτεπιαείδις ἆεἰιγίμτι 

Ῥοτιεπάμπι: ἀεοεπίειτ α [ου ο[αίαν ε[ζεί,.  ΡΥΙο Ρρτῖ- 

ππυπι φἱάθπι Ποπ αβδφας. ρετίανναίίοηο ν]ρι]α[εί, αγ]μαβι-- 



δρ ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΥΣ ΕΠΙΟ{ΗΜΙΩΝ Τ 
Ἐά. Όπατι. ΙΧ. [20.1 Ε. Ῥα[, Υ. (895. 806.} 

ο πω» ο] ’ «/’ 3 Δ 

θῆμα μἔλαν, εἶθ οὕτως παραφρονήσαντος ὕστερον. ἐπεὶ ὃ 
οὔτ οὔρησε τοιαῦτα, τὸ γὰρ ἐπινέφελον ἐναιώρημα πάμπολυ 
διαφέρει τοῦ µέλανος, οὔτ ἐπ ἀγρυπνίαι ταραχώδεσιν 
3 ] 3 3 3 Δ ι Δ ” / ς ’ -. / 

ἐφρενίτισεν, ἆλλ ευθνς απὀ τῆς πρῶωτης ΌἼμερας ἐλήρήσεν, 

οὐκ ὀρθώῶς παρείληπται. τί γὼρ ἐκώλυεν αὐτὸν εἰπεῖν 
ἐναιώρημα μέλαν, εἶτα τὴν ἀγρυπνίαν μὲν τῇ πρώτη τῶν 
α,μερῶν ἢ τῇ δευτέρα, μετὰ δὲ ταύτας ἐν τῇ πρώτῃ πάλιν, 
αν 3 .. λ ’ 3 .] 3 » 5 ’ 

ει ἐφεξῆς τὴν παραφροσυνην; αλλα καὶ αὐτὸς ὁ «Ίυκος 

ἐξηγούμενος τὴν ἐπινέφελον φωνὴν οὐκ ἐτόλμησεν εἰπεῖν 

δηλοῦσθαι πρὸς αὐτῆς τὸ μέλαν. ἓν περιττοῦ τε οὖν ἑαῦτα 

προσέθηκεν, εἰ χρὴ λέγειν ἐκ περιττοῦ τὰ μὴ µόνον ἄχοη- 
στα πρὸς τὸ προκείµενον, ἀλλὰ καὶ παντάπασι φψευδῆ, 
παρέλιπέ τε τὰ κυριώτατα τῶν ὑφ {πποκρατους εἰρημέ- 
νων ἐπισκέπτεσθαι, τίς μὲν ἡ τῶν τρόµων ἐστὶ διάθεσίς, 
-΄ ι] « Δ ’ ” Ἡἃ - , . Ἂ 

ὕστις δ ὁ πεπονθὼς τόπος ἐπὶ ταῖς τρομώδεσι χερσὶν, ἢ 
πόθεν τὰ ποικίλα (596) πτύσµατα τὰ πολλὰ τούτοις ἑπό- 

ἀ τα 3 Δ -” ιά . 32 . ΄ 3 

µενα, περὶ ὦν ἔγω διῆλθον. ὅλως γαρ ουδὲν τουτων ἔπι- 
΄ « » χι ) .” 

σκεψάµενος ἑαυτῷ πρὀὔβαλεν ὡς ζήτημα τὰ μηδ  ὅλως 

ᾳπθς οἵπι Πῖστο επᾶεοτοπιαίο πηϊηχ]{[εί, ἀεϊπᾶο Πα Ῥοδίεα 

ἀε[ριαϊ[ζει, Ύγεταπα ααοπίαπα Ὠθηῖε πηηκἰῖ {αΐα, ππΡ]]ο- 

ἴαπι Παᾳμϊάεπι 6παεοζεππα α Ἠϊστο πιασπο ἁῑ[ίαι Ιπίετνα]]ο, 

ηεφμε εκ νυἱρὶ]]ς ἰατρι]επῖῖς Ρ]ιγεηὶ]ους {αοίΐα5 εβ, Γεά 

Παϊϊπι α Ρίο ἀῑε ἀε]τανιί, ποπ τεοίε αἀάποίας ε{. 

Οι επ]πι ρτομΙβεδαί επαθεοτειπα πηῖρταπι {ρ[απι ἀῑσετς, 

ἀεϊπάε ν]σ]]]α απΙάεπι ΡΥΙπιο νε] Γεοαπάο ἀῑο; Ῥοΐιεα γετο 

Ῥτίπιο τγ[ας ἀἱε, ασ ἀείποερ» ἀεβριεπβίαπι : Ίπιο εἴἶαπι 

1ρ[α Έγοις Ύπσπι γοσεία πμδί[ο[πα Ἱπιετρτοϊατείας, αιιοά: 

8ῦ εα Πίσταπι ΠσηΠιοατοίας, Ῥτοπαποίπνο πος αμ[ας εῇ, 

Όιατε {αρεγνασιμο Ἠαεο αά]εοῖτ, {4 Ππρογνασαπεθ αἀ]εοῖα 

πος Γο]πια αἆ Ργοροβίαπα ἀπα]ία, νεταπα επι ΟΠΙΠΙΠΟ 

{α][α ἀϊοετο οροείεί, περ]εστίαιο οΓ)ΙΊΠο Ῥγαεοῖρια 4παθ 

αῦ Ἡ]ρροογαίθ Ρρτοπιποϊαία [απῖ, απίδπαπι ΠΕ. ἴγοπιογαπι 

α{εοίας, ᾳααθ ἀπ {τεπια [1 ππαπῖρας [εὰες α[εοία αἱ ππάθ 

γατα Γραία οἳ πιυ]ία Ἰΐ Γαπουεάεπίϊία, ἆε ααἴρας εσο ἁ[-- 

Γοτιῖ. ΤΝ] εηῖπα Ἱογαπα Ῥγογ[αθ [ρεσιμ]αίαθ «ει ϱμ86- 

ΒΙοπεπι, απο πεφιιαφᾶπι ΟΠΙΠΙΠΟ «πας[ο' Πί, αἲ νογῦαΠι 



ΚάΙ Ι44ΗΝΟΙ ΕΙΣ 4πΤτΟο ΥΠΟΙΜΙΝΗΤΠΜΑ 4. 505 

1 Γὰ. Ολατί. ΙΧ. 302.] Εά. Βαῇ. γ. (306.) 
ὂν ζήτημα κατὰ λέξιν οὕτως. τῇ ἑβδόμη ἡμέρη τὸ σεύμα 

παρειρύσθη. καὶ δοκεῖ ἡᾗ ἱστορία αὕτη µαχομέγη εἶναι τῇ 

ἀποφάσευ τῇ οὕτως ἐν ἀφορισμοῖς ἐχούση" ἐν μὴ διαλεί- 
Άοντι πυρετῷ, 3ν χεῖλος ἡἢ ῥὶς ἢ ὀφθαλμὸς 3 ὀφρὺς δια- 

στραφῇ, ἢ μὴ βλέπη, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἀσθενέος ἐόντος ἢ ὅ το 

ἂν τούτων γίνηται, ἐγγὺς ὁ Θάνατος. αὕτη τοῦ .4ύκου ῥῆ- 

σις ἑαυτῷ προβάλλοντος ὡς ζήτημα τὸ μηδ ὅλως ἔχον 
ἀμφιβολίων. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀφορισμοῖς εἴρηκεν, ἤδη ἆσθε- 

νέος νώμ ὁ Πυθίων ὁ) οὐκ ὢν ασθενἠς, παρειρύσθη τὸ 

στόμα. καὶ μέντοι καὶ λίων ὃ προὔβαλλεν αυτος ὁ «4ὖκος, 

οὐδὲν ἄλλο εἶπεν εἰς τὴν λύσιν αὐτοῦ τοῦδε τοῦ νῦν λελε- 

Ἰµένου. τὸ μὲν οὖν πρόδηλον ὂν ος ζήτῆμα προὔβαλεν, 

οὐδὲν δὲ τῶν ἄλλων ἃ χρήσιμα τῆς τέχνης ἐζήτησεν, οὔτὰ 

τίς αἱ διάθεσις ἦν τῷ ΠΠυθίωνι, δι ἣν ἐγένετο τῷ προγε- 

θαμμένα συμπτώματα, τίς τὲ τύπος ἤ τἰνὲς ἐπεπόνθεσαν. 

αλλ οὐδὲ περὶ τῆς φλεβοτομίας ὡς παραλελειμμένης ἐἔπεση-- 

µήνατο, χιμών τε καὶ κράσεων οὐ µόνον νῦν, αλλ οὐδὲ 

κατ ἄλλην τινὰ διήγησιν αθῥώστων ἢ καταστάσέως ἐμνημό- 

ΠΡΙ Ίτα ομ]]οϊϊ: δερεῖπιο ἀίε ος ἀῑ[ογίμπε εἰ. ΔΑίᾳπε ν]- 

ἀείιχ Πηβιογία 1ρία ουιπι ε Ύυ8ο ἴπ αρλοχ][πιῖδ Πο Ἠαβεί 

Γεπίεαίῖα: ᾖπ γεῦγε ποπ ἱπεεγπαιεεπίε [ι ἰαθγηπι αμῖ πας 

αμξ οεµ]ως αμε [μρεγεῖίμπα μετυεγίαίµγ [ ποπ νἰᾷεαιν [ 

πο αμάίαε, ἰπιδεείο ]απι «ο’ροτε, φμῖοφμια Πογµπι αοεῖ- 

ἀετῖε, πποτς ργοπίπα. Ἠαεο ε[ί ΓΥοῖ οταἰῖο Πδῖ ἴαπηα ἃπι 

απαε[ήοπεπ] οῬ/{οΙεπῖ, αμἄε ημ]]απι Ρτοτ[ας απιρῖσα1ίαίεπα 

οοπ/ἶπεί. Τα αρμοτ]πι]ς επίπα ἀῑκιε: Ιπιδεειίο ]ατι οΩΥ- 

Ῥογε, Αί ΡγιμΙοπί πο Ἰωδεοῖ]]ο ο ἀῑίοτίππι εδί. Εππι-- 

ψετο απώπι [ον Έγουις αιοᾷ 1ρ[ίο οΏ]εοεταῖ, Πλ] αἰτιιὰ 

αἆ [ο]αΠοποπι Ργοίαηῖ «παπι οιιοά παο ἀῑσίαπι εδ. Τία- 

ᾳἩαε ααοά πιαπ][ε[ίαπι εταί, 14 ἵαπιαμαπι ἀπρίαπι Ῥτορο- 

Γωί. Ἐκ οαεἰεχῖ νογο πλ] αποά ατίεπι ο[[εί απ], α1ας-- 

ΕνΙῖ; πεφιια ααἴδπαπι ε[Τεί α[εοίας ΕΥΙΜΙοΗΙ, «πο ορογία 

ε[επίι ἀε[οτιρία [Ψπιρίοπιαία, «ιῖ Ίἴεπι Ίοσμ5 ααί απῖ εἷ- 

{επι αΏθοίι. Ίπιο Ἠεπε ααοὰ 4ε νεπαε [εοίῖοπε Ῥγαείετ- 

παὶ [αμα οταί Ἱμάίοανίϊ, Ἡπμπιοταπα εἰἶαπα Τεπιρεταπιείο- 

:επιᾳμθ Ποπ [ΟΙ ΠμΠο ἨΟΠ Ιπεπημήέ, νεὶ εοεἰὶ Παίας, 

” 
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506 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΙΣ ΕΠΗΙ{ΗΠΜΙΗΣΝ 1) 

Εὰ. ΟΠατι, ΤΧ. [2095. 909.] το δά, Ῥα[. Ύ. (306.} 
νευσεν, ἃ μάλιστα ἐχρῆν ἐπισκοπεῖσθαι τὸν ἐξηγούμένον 

“πποκράτειον βιβλίον, ὥσπερ εἰ ΄ 4σκληπιάδειον ἐξηγεῖιο, 

πύρους καὶ ὄγκους ἄναρμά τὲ στοιχεία καὶ τὴν πρὸς τὸ 
λεπτομερὲς φορὼν ἐστιν αὐτῷ ῥητέον' εἰς ταύτας γὰρ τὰς 
αρχὰς ἐκεῖνος ἀνάγευ πάντα. θερμὸν δὲ καὶ ψυχρὸν καὶ 
ὑγρὸν καὶ Σηρὸν /πποκράτης αἰτιᾶται, καθώπερ τὸ περιέ- 
χον ἐν' τοῖς τῶν ζώων σώμασιν. οὕτω δὲ καὶ τέτταρας. 
χυμοὺς αλλήλων τὴν κρᾶσιν διαφψέροντας αἰτίους φησὶ τῆς. 

᾽ ὑγείας καὶ τῶν νοσημάτων" τῆς μὲν ὑγείας, ὅταν συµµέ- 

τρως ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους, τῶν νοσημάτων δ᾽, ὅταν πλεονά- 
ζωσιν ἢ ἐλλείπωσιν ἢἢ μεταστώσιν ἐξ οἰκείας χώρας εἰς ἆλ- 

λοτρίαν. εἰς ταύτας γοῦν τας ἀρχας καὶ οἳ πρὸ «{ύκου καὶ 

Κοΐντου τῶν “/πποκράτους ἐξηγησάμενοί τι βιβλίον [2051] 
ἐμπειρικοὶ πάντως ἄγειν πειρὠνται, καθάπερ ἐν δράµατο 
φυλάττοντες ἔνιου τὴν οἰκείαν ὑπόκρισιν τοῦ περικειµένου 

προσώπου ὡς γὰρ Ἐρααίστρατον ἐξηγούμενύς τις ὀρθῶς 

ἂν ἀπέχοιτο τοῦ περὶ χυμῶν λέγειν ἢ) κράσεων, οὕτως ὁ 

Γεᾷ Ἱπεπε Ἰηπ π]]α α[α αεστοταπα εκρ]απαίϊοπο 181 Ῥο- 

Π[Πππιάπι ορογίεραί οοπβάεγατε αι Πιρροοναί1ς Πβταπα Ἱπ-- 

Γετρτείαραίαχ αο Πο Α[ε]ερίαάσαι εκροπεχεῖ, Ῥοτος οἱ ἴ-- 

ΠΠΟΓΕ5 αο Ιποοπιραοία εἰεπιεπία, εἰ αἆ ἴεπαίαπι ραταπα 

ΙαΠσπεπα ἀρίαπι ἀἶοετο οροτἰεραί. Δά Ίαεο επῖπι 1]α 
Ρεϊχιοῖρία τεάιοῖί οπιπῖα. ΟαΠάμπι νοτο, Γεἱριάαπις Ἰααῖ-- 

ἆσπα οἳ Ποοιπι οαπ[ας Παἰαῖε Ἠϊρροοταίε», ααεπιαάπιοάσαν 

απιΏϊεπίεπι αὔγεπι ἵπ απ]πιαπίῖαπι οογροχίραδ, Πο εἲ πα- 

{ποτ Ἠαπιοτες {εππρεταπιεπίο ἀπίες {9 ἀῑ[ετεραπίες αἲἲ πι 

Γαπ]ϊα[ϊς ἴππι Πιοχβοταπι σαιι[ας: [απίαιϊς ααϊάσεπι, οαααπῖ 

Ἰπίεν [ο οοπιπιοάεταίε [ο Παραετῖηϊ, πιοτβροχᾶπι γετο ααάπα 

νε] οχυρετανετίπί ααἲ ἀε[εοετῖπί αιῖ εκ ρεομ]ατῖ {οοο ἆπ' 

αἰἴοπηπι ἱταπβετιαί, ἹἩαππε αἆ ΄Ἠαεο ρεϊποῖρῖα εἰῖαπι α αἱ 

᾽απίο [σεαπι εἰ Ομ ἵπίαπα αἩφαεπι ΠΗἱρροοσταϊῖς Ἠδθταπι εκ- 

ΡΙΙοατιαπέ επιρὶσιοϊ, Ρχουχ[ας αΡετο Πμάεπί απεπιαάπιοά αι 

ἵπ οοπιοθᾷίαταπα αοῖραθ ποππαΗΙ Ρτορτίαπα Ἱπάπείαε Ρρει- 

{οπαε πια] αοἴοπεπι Γεγναπί. ΊΝαπ αἱ αυἴ Εταβ[γαξανα 

Ἱποτρτείαπίας, τεοῖε [ε ἆα Ἱππιοτίραφ νο] {επιρεγαπιέῃ [5 

νοτρα {αοετο ραίαπί, ᾷ απ ἀῑοετε αἰφαϊά ἵπ Ηρροσγαίί- 



Κάῑ ΓΑ 4ΗΔΟΥ ΕΠΣ Α11Ο ΣΠΟΜΝΗΜΙ 1. 5οῇ 
Εὰ. ΟΡοσί, ΤΝ. Γ208.] :Ἑὰι Βα[. . (906.) 
λέγειν ἐλχειρών ὁειοῦν εἰς πποκφάτξιον σύνταγμα τὴν 

ἐκείνου φωνὴν ὀρθῶς ἂν ποἰοίη σκοπὸν τῆς ἐξηγήσεως. ἴσως 
οὖν ἄμεινόν ἐστι «4{ύκῳ μὲν συγγινώσκειν ὡς νόθῳ τῆς {π- 

ποκράτους αἱρέσεως. ἐν οἷς ἂν ἁμαρτήνων φαίνεται, πλὴν 
εἔ ας αὐτὸ τοῦτο µέμφοιτο τὸ γράφειν. ἐξηγήσεις μὴ ὃυ- 
γάμενον, ὑποκρίνέσθαυ εὸ ὁρᾶμα. παβαπλήσιον γὼρ τοῦτο τῷ 
κὠμφδίαν ἐπιχειρεῖν ὑποκρίνασθαι μοὶ ὀννόμενον. ἐπὶ δὲ τοὺς 
᾿Ιπποκρατείους ἑαυτοὺς ὀνομάσαντας ἐλθών τις οὐκ ἂν εἰκότως 

αὐτοῖς συγγνοίη, παραπλήσια τοῖς ξένοις τὲ καὶ νόθους τῆς αἱ - 

θέσεως ἐσφαλμένοις. ὅταν δὲ καὶ τὰ σφάλματα αὐτῶν οὐ µόνον 
ἀποχωρῇ τῆς {πποκράτους γνώμης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν τοῖς πρά- 

γμασιν αληθείας, δυιλασίως ἄν τις αὐτοῖς µἰέμιψαιτο. κάλλιστον 

μὲν γάρ ἐστιν ἀμφοτέρως ἔχεσθαι τῶν σκοπῶν τώνδε τὸν ἀκό- 
λουθον ἐξηγηιὴν, ἀκύλουθα τε λέγοντα τῷ συγγραφεῖ καὶ ἀληθῆ, 
θαάτερον δὲ μόνον φυλάττονευ μµέμπτέον ὡς τοῦ ὕλου τὸ 

ἥμισυ διεφθαρκόεο . τὸν δὲ μὴτ ολιθῆ λέγοντα µήτ ἀκό- 

Ίουθα τῷ γεγραφόευ τὸ βιβλίον ἐξηγητην ἐσχάτως ἄν τυ 

ἁμαθτάνειν. ἐποληπτείον. οἱ τοίνυν πὲρὶ τὸν «Σαβίνον καὶ 

ουπι Ἰθταπι ασστεά]ίας, τοοίο {αοΙί, { αἆ νοσεπι 1]]ας 

Γοορᾶπι εκρ]σαἰἰομίς. ἀῑχῖραί. Θεά Εοτία[Πς Ι.γοὶ ππφααπα 

ποἰ]ο Παρροογαϊῖς [εείαε 8επιυ]ο Ιπάυ]ρενε 1π λ19. αιάΡιας 

ἀεΙίπαιενα ν]ἀείαν ε[ὶ πηε]ίας, ὨΙ αιῖδ Ἰου Τρίο Ιποα[οι, 
ᾳποά «απ ΕΠΕΣΙΑΙΙΟΠΕς {οχγΐρετο πεφαθαῖ, αραί {αὐιι]απι. 

1ά επῖπι Παῖο (ππ]]ο ε{ἲ, ΠΒ εοπιοεά]απι αρστεάιανί εἰ ἄσεγο 

πεφπεας. Θί αμῖ6 νεχὸ αἆ «ο5, απὶ {[ε Ηἱρροοταίίοος πΠο- 
πηϊπαπέ, αοοε[ετῖῖ, πο τεοίε. 1ρί5 νεμίαιι ἀαάετί, υὈῖ 

Γρασίοταπι εκίεγπογΏπι [εοίαο Ηἱρροογα[ίσαε αθπι]οσλι 

ἆπβαν αΏογτανοετιηῖ, Όαιπι νετο εἰ ΕΟΤΙΠΙ ΕΓΓΟΓΕΣΦ Ποπ [ο-- 

Ίαπι αὖ Ηιρροουταίῖ Γεπέεπίϊα, Υεταπι εἶ]απι αἳ ἀρία ΤαΓΠι 

νετῖαίε [εοε[εγῖπί, εοδ ἀαρ]εῖίες «αιἴδαμε Ἱποιμ[ανετ. 

Ορπιαπι βπίάεπι εβι οοπ{επίαπειιπι Ἰπεχργείεπα παἰγπι- 

ᾳπο Ίππο [οόραπα Ἠδρετγο, εἰ οποίον ορη[επίαπεα οἱ νεα 

ἀϊοετε. Οπῖ αἰίεγαπι ἀαπιίακαί [ετναί, 15 αποά ἁἰαιιάίαπι 

4οας Ἰ]αυείαοίανετ]ί, οπἱραπάις α{ί. ΄ Ομὶ νετο ΙΠίετρτες 

πιθηθΘ. Ὕετα πεφιο ΠΗρτί αποίοτΙ΄ οοΠ[επίαπεα Ἰοφπίτσ, 

{µπηπλε Ρεοσᾶχε εκἰ[ἠππαπάας εἴ,  Οαείεναπι Ῥαβίπιιδ. 1ράµ8- 



508 ΙΠΠΟΝΡΑΤΠΟΣΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΗΣΙΝ 1 

Γά. Οἶατι. ΓΧ. [00.1 | ΚΕ. Ῥα[. Ῥ. (996. ) 
τὸν μαθητὴν αὐτοῦ Ἠζητρόδωρον ἀκριβέστεροι δόξαντες εἷ- 
ναι τῶν ἐμπροσθὲν “/πποκρατείων, ὅμως καὶ αὐτοὶ φαίνον- 
ταυ μοχθηρώς ἐξηγούμενου πολλάκις τῶν “Ιπποκράτους αἲ- 

τίκα γέ του κατὰ τὸν προκείµενον ἄρῥωστόν φασιν αὐτοῖς 
ὀνόμασιν, ὡς 7ὰρ ὃ σπασμὸς γίνεταο καὶ ἀπὸ κενώσεως 
καὶ ἀπὸ πλήρωώσέως, οὕτω καὶ ὁ τρόμος μικρὸὺς ὦν σπασμὸς 

απὸ τῶν ἐναντίων ἀποτελεῖται περὶ μὲν οὖν τῆς αἰτίας 

ὑφ ἦς ίνεταυ τὰ τοιαῦτα παθήματα δογµατικών ἀνδρῶν 
ἐσεὶν, οὐκ ἐμπειρικῶν ἐπισκέψασθαυ' τὸ µέντου γνωρίζειν 
αὐτὸ καὶ διακρίνειν ἀπ ἀλλήλων ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ τοῖς 
ἐμπειρικοῖς ἐγνώσθαι. φαίνονται ὃ ἐν αὐτῷ τούτῳ πρῶτον οἱ 
περὶ τὸν «Σαβίνον ἐσφαλμένου, μικρὸν σπασμὸν εἰπόντες εἶναυ 

τὸν τρόµον. ὅλῳ γὰρ τῷ γένει διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ πάθη. οὐ- 
δὲν διαφέρευ καλεῖν ᾖ συμπτώματα τὰς βλάβας τῶν ἐνεργειῶν 
πάθη δέ. οὐ γὼρ διαθέσεις γέ τινες ἐν τοῖς στερεοῖς τοῦ ζώου 

µορίοις εἰσὶν, ὡς οἴδημα καὶ φλεγμονὴ καὶ σκίῤῥος, ἀλλ 
ὥσπερ αἱ ἐνέργειαι κατὰ τὺ γίνεσθαι λαιιβάνουσι τὴν ὕπαρ- 

ἕιν, οὐ κατὰ τὸ μονίμως καθ’ ἔξιν ὑπάρχειν, οὕτω καὶ τὰ πα- 
ως ελ» ἳ 8 ώ 

Φήματα αὐτῶν. ἁπάσης γὰρ κινήσεως ἐν τῷ γίνεσθαυ τὸ εἷ- 

απε ἁῑ[είρα]ας Μείτοάοσαβ, απαπι(ααπι Γπρεσιοσίρας Ηϊρρο- 

ογαἰ]οῖς αεειγαί]ογος 6956 εχ1[ηπιαί Γαπῖ, ἴαπιεπ εἰ ΗΙρρο- 

ογαΐεια 1ρίΙ [αερίας ππα]ε εχρ]ίοατε νἰάεπίατ. Αίᾳἁο Παϊϊπι 

ἵπ Ρτορο([ίο αερτοίο 1 νυεσβῖα ρχοῄεταπί. Ὁϊ επίπι ϱΟΙΙ-- 

να][ιο {μπι α ναομαίίοηπε ἔμπα τερἰείῖοπε Πί, Πα εἰ ἴπγεπιοτ, 

αὐἱ Ρρατνα εβ οοπνα][ο, α οοπἰταγϊϊς αΡΓο]νιίατ, Ώε οαυ{α 

Ισίίας φπα ε]αδπιοάϊ Παπί αΠεοίαφ ἀορπιαίΙοοταπα ΥΙΓοτιπα, 

ἹιοΏ αιπρ]τίοογιαι ε[ι ἀἱ[ογετο. Αἰίαπιεπ 1ρ[ος οορποίοεγε 

πίᾳαο αἳ ἀηνίσσπα ἀἱ[οθγηετο Ῥο[ε θἰίαπι επιρ]εοῖ πεοε[- 

[ωσίπα ε[ι, Υϊάείατ απίεπι Ῥείηππα {π οα {ρ[α το Φαβίπας 

ἀεοερίαβ, αιιοά ἴχεπιοσοπα Ραγναπι εί[ο οοπνμ]Ποπεπι ἀἶκο- 

Ἡῖ, Γοῖο Παππ(ε Ρεπετο Ἱπίες [ε ἀῑΠετωπί Ἠί α[εοίας. 

Αι {αποβοπιπι ]αε[βοπε αΠεοιας ααί ΓΥπιρίοπιαία νοοατε 

πΙμ!] ἀοτι. λοη ομῖπι α[Πεοίας αιἱάθπι 1η Γο]ίάΐ απ]πια-- 

119 ρανΗρας οχ]βαμί, πα οεάοπια, Ῥ]]ερπιοπε οἱ Γοἰντ]νιις, 

εοά αἱ {αποίῖοῦες ἵπ Που [παπι οχϊ[οπιίαια αΠαπιαπὲ, ποπ. 

αιοά οοπ{ϊαπίοι εο ἵπ Ἰαβιία εχἰ[απί, Πο οἱ εατααι αῇε- 
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νωρ κτωμένης καὶ οὔσης γέ τινος ἕν. τοῖς ζώοις προαιρετι- 

κῆς κινήσεως, ὥσπερ ἑτέρας ἀπροαιρέιου καὶ φυσικῆς, αἲ 
ῥλάβαι τῆς προαιρετικῆς ἐν ταῖς τῶν μυών γίνονται κινή- 

σὲσεν, ὑφ ὦν καὶ τὰς κατὰ φύσιν ἴσμεν ἀποτελουμένας. 
αλλα τὸ μὲν κατὼ φὐσιν ἐν αὐταῖς ἓν ἁπλοῦν ἐστι, τὸ δὲ 

παρὰ φύσιν ἐν πρώταις μὲν δύο γίνείαι διαφοραῖςο, ἤτου 
χωρὶς προαιρέσεως 3 κατὰ: προαίρεσιν, ἐστι μὲν οὐ καιὰ 
φύσιν, διαφέρει δ οὐδὲν ἤτοι καθ ὁρμὴν εἰπεῖν ἢ) κατὰ 
προαίρεσιν εἴς γε τὸ παρὀν. αὐτῶν δὲ τῶν ἄνευ προαιρέ- 
σέως γινομµένων κινήσεων ἐν τοῖς προαιρετικοῖς πἐφυκύσο 

κινεῖσθαι τὸ μέν το σπασμὸς ὀνομάξεται, τὸ δὲ παλμὸς, 
τὸ δὲ ῥῖγος, ἀλλήλων διαφέροντα. «καθόλου δὲ περὶ τούτων 
λέλεκται ὃν ἑνὸς ὅλου βιβλίου" τῆς δὲ κατὰ προαίρεσιν μὲν, 
οὐ κατὰ φύσιν δὲ κινήσέως γινομµένης ἓν εἰδός ἐστιν, ὃ κα-- 

λεῖται τρόμος, ὑπὲρ οὗ νῦν ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, [3041 
ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἕνεκα τούτου λέλεκταί τι. γίνέταυ 
τοίνον ὁ τρόμος οὗ µόνον ἐπὶ μυσὶ νοσοῦσέ τε καὶ νεύροις, 

οἴιοπεςδ. Όυἵήπια εΠΙπι ΟΠΙΠΙ5 πποίας ἵπ Πογί [παπι οχ][επ-- 

ἶαπι [οτΗαῖας, ααὔΊπ(πε ΠΠ ἴπ αππια ρα νο]απίατίαΒ 

αυ]άαπα Ππιοίµπςδ, αιπεπιαάπιοάσπι αἱίετ αΙπνο]απίατῖας «ο 

ηαϊυτα]ϊ, γυο]υπίατΙ Ἰαε[ιοπεθ ἵπ πιι[οπ]ογαπι πιοῖρας 

Παπίς α ουἶρας εἳ ου Γεοππάαπι παίµταπι [αηπΐ, 605 [ο- 

πι Ῥεγβοί. ΎὙετγαπα ααοά 1π 1ΡῇΠ8 [εοππάαπι παίπταπα εἴ, 

παπι εἰ βπιρ]εκ εχΙβΙ!; αᾳαοά γετο Ῥγαείεν παίηταπι, 1π 

Ρτϊπιϊς απἰάεπι ἆπαρις ἀΙΤετεπιῖς, αί Ρταοίεν νο]απίαίεπι 

εαΐ εκ νο]απίαίε, ΠοηΏ ἵαπιεῃ [εεαπάσπι πβίπταπις, [εὰά ες 

Ἱπρεία ἀϊσετε γεὶ εχ νο]απίαίε, ᾳιαπίἁπι αἆ ρταε[εης αἵ- 

Ὠπεί, πμ] Ιπίετεβ, Ἐκ πιοβῖνας ααἴεσι απῖ οἴτα ατρῖ- 

{τίαπι Παπί 1π Ἱπβχαπιεης εκ νο]μπίαίε πιογετὶ 5ο] 

8115 οοΠΥΗ]Πο αρρε]]αίασ, αἰας ρα]ριίαίίο, αἰαςδ τίρος, 

Ίπίεν [ε ἀΠΠεεμίερ, Βεᾷ ἆ4ᾳε ῖ απϊνετίο Ἠπο ἀπίερτο 

ορετο ἀῑοίιπι ε{. Μοίας νετο απἵ [εεπηάαπι ατττίαπι 

εἰ ποια Γ[εοαπάυπα παίυταπι εὐίας, απα ε[ι [ρεοῖε αϊ ἴτε- 

ΠΠΟΓ Υοσαίις, 4ε 4πο πΙπο ἀῑ[ετετε πεοε[Τατίαπα ο[ί, ἆπο- 

Π]8πα οἱ 4ο οαείετῖ Ἠι]α5 ρταίῖα ααιάἆαπι επαγταίαπα ε[ί, 

ΕΠ Πρίίας χεπιος ποπ {οἱαπα ἴμπι παπ{ομ]] ἔππι πετνίδ 
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ἀλλὰ καὶ κατὰ φύσιν ἔχοισιν, ὅταν ὑπὲρ τὴν δυναμίν τις 
π ό, ῃ ο κά ” Ἀ ” Δ ῃ αν σι 
ἐπιχειρήση . βάρος ὑτιοῦν ἢ΄ ταῖς χερσὶ βαστάζων ΄ τοῖς 

ὤμοις ἀναθέμενοο. . ὁρῶνται γοῦν ἔνίοι τῶν ἰσχυροτάτων 
-” ’ ς ’ 

νεανίσκων ἐν τῷ  βαστάξειν. ὑπέρβαρύ. τι τροµώδεις . τοῖς 

σχέλεσι γινόμενου, Μαὶ μάλισθ’ ὅταν ἀναβαίνειν ἐπιχειρήσωσε 

κλίμακας. ὕπερ δ) ἐπείνοις ἐπὶ μεγίστοις ἄχθεσι, τοῦτο 
γέρουσί τε καὶ τοῖς ἄλλως ἀσθενέσιν ἐπὶ τοῖς ἐλάττοσι γί-. 

η υ 3, { ἃ ” ια 3 « τν ἀ , 

γεται.. βαρέα γὰρ Ίδη παὶ ταυτα τοις ασθένεσι. καὶ τοίνυν 
Ν ; Δ .) [ή 3 ! ’ 

κὰὶ πάθη τινὰὸ "ψυχικά τροµωδεις ἐθγάξεται. Λλέλεκταυ 

γοῦν κἀν τῷ περὶ χυμῶν καὶ παρὰ πρὴμνὸν παριόντι τὰ 

σκέλέα τρέμει», διὼ τὸν φόβον δήλονότι τὸν καταλύοντα τὴν 

δύναμιν, ὥσπερ εἰ καὶ ἄλλος τις ἔδεισεν ἐπερχόμενον ἐδὼν Θη-- 
οἵον ἡὶ ληστὰς ἢ πολεμίους. εἰκότως οὖν ἡμῖν ἀποδέδεικται ματὰ 

τὸ περὶ τρύμου καὶ σπασμοῦ καὶ πἀαλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπύ- 
« Π νέ ' 3 δ. οἷσς . , 3 ᾿ 

νήμα. δι αθῥωστίαν δυνάμεως ἀεὶ γἰνεσθαι τρόμον. ἐπεὶ 

ὁ᾽ ἐνίοτε μὲν αὐτὴ καθ ἑαυτὴν ἐστιν ἄθῥωστος, ἐνίοιε δὲ 

διὼ πάθος ψυχικὸν, ἡ καὶ μηδ ὅλως  πεπονδνῖα, κατα τὸν 

ἴδιον λόγον ὑπὸ βαρέος φορτίου τοῦτο πάσχει. τρεῖς αὐ- 

ἀοσγοίαπιῖρας, γεν εἰῖαπα Γεοαπζ αι Παϊμγαα [ο Ἠαδει-- 

Ώρας, απ ααῖς [αργα νῖνες ποάσαπαἁε Ρροπάας απΐ πιᾶ- 

πίριις Ῥα]α]ανο απἲ Ἠαποχῖ ΙΠΠροΠογθ σοπ{ομ1{. Παφπθ 

ΠΟΜΠΗ οσπ/ρΙοϊαπίτ Ίανεπος τοριι [1 [Ππ ἆππι ργαθρτανθ 

σοείαΠί οπι5 ο]ᾳποά, σῬηνίρας ορίγειηΙ[σστε, ἀο πιακἶπια 

4 απ [οα]ας α[εόπάετε ἴεπίανετιπί, Αί ᾳποά 1116 ἵπ πηᾶ- 

π]παὶ ροπάστίρις, 1ά οἱ '[επῖρις αίᾳαε αμίετ Ιπιρδεῖ]]16 

εκ ππἰποτῖρας αοοἰά1ί, Ἠαεο παπιαο εῖαπι σνανία ]8ηα 

Ἱπβεσϊ]]1ς οχἰβαπί. Οπίάαπι εἰἶαπι αΠΙΠΙ αΠεοίας ἰγεπιο- 

το ο[Ποϊαηί, ΊλΝαπι εἰ Ίῖμτο ἆαε {ππιοτῖρας ΡγοπαποΙα πα 

ἑβϐ:, ἱταπ[ειπ ρε Ργαεσιρίίοπι Ιοσπ1α ογαγα ἴχεπιεγε, πιο 

υάε]]οεξ πιακΙπιαθ ἴΘΥΥΟΥ γῖγες ἀῑ[οίναι, απεπιαᾷπιοᾶαπα 

αἰίαπι β φας α[ιις αοοοἀεπίεπι Γεγαπῃ απί Ἰαΐγοπες απιέ Ἰο-- 

Πες Ἱπιϊίμς πιοίααῖ,  [ἴααιια πο πιογ]ίο Ιπ οοπιπεμίαγ]ο 

4ᾳ ἴχεπιοτα, εοπνι]Ποπα, ρα]ριίαίίοµα εἰ χΙσογε {ΓΕΠΙΟΓΕΠΙ 

εκ {αου]ία(1ς Πηβγπηίαίε Ρεγρείιο Πενὶ ἀθιποηβγανίπιας. Αἲ 

απῖα ἀπίεγάπα οι]άσιη Τρία [που]ίας Ρον {ε Πππρεοῖ]]α αι, 

1ΠΙΟΥά1Π1 Υενο οὗ απϊπι αΠεοίαπι, απί εἴίοπι οπῖα πεφιᾶ-- 
, 
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ποῦ ἔφαμεν εἶναι διαφορὰς τῶν αἰτίων, δυσκρασίαν τῶν 
ον ὀργάνων, πάθος ψυχικὸν, βαρῦνον να 

ὕτε οὖν μήτε δείσαντυ μήτε βαστάξοντι φορτίον ὁ τρόμος 
}ένηται, δυοῖν Θάτερον, ἢ δυσκρασἰα τῶν ὀθγάνων ἐστῖν, ἤ τυ 

βάρας ἓν. αὐτῷ τῷ σώματι περὶ τοὺς 'μῦς ἡἢ τὰ νεῦρα. 
παράκειται δέ τις απάτη τῷ λόγῳν . περὶ ἦς εἴρηται κατὼ 

τὸ περὶ τρύμου καὶ σπασμοῦ καὶ παλμοῦ καὶ ῥίγους ὑπό- 
Ἡνημία. φαίνονται γάρ τινες καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τῇ κεφα- 
λῇ τρομώδεις ἄνευ τοῦ (397) προελέσθαι Μινεῖν τὸ μόρια 
παὶ δοκεῖ κατὰ τοῦτο ψευδώς εἰρῆσθαυ προελομένοιο ἔνερ-- 

γεῖν τι γίγνεσθαι. αλλ ἐν ἐννοΏση ὡς ἐπὶ προσκεφαλαίου 
καταθέἐµενός τις 'τὸν αὐχένα, παύεταν τν. τὴν κεφαλἠν, 
ἀποθέμενύς τε τὰς χεῖρας οὐκέτ οὐδὲ ταύτας τρέμει, ἵσει-- 
στεύσεις ὀρθῶς ο λνμφης τοῖς ργοφον παντάπασιν ὁτιοῦν, 

οὐ: γίνεσθαι τπρὀµον ἕν αὐτῷ. ἐὰν δ᾽ ἐξαίρωσιν ἢ φυλάτ- 

τωσιν ἐξηρημένον αὐτὸ, τηνικαῦτα /ἴνεσθὰυ τὸ σύμπτωμα. 
κοσούτου '}ὼρ δέουσιν ἠσυχάδειν τοῖς' μυσὶν οἳ οὕτως ἐνερ-- 

ᾳΠαΠ1 Ρτορσεῖα ΤαΙΙοπο αΠεοία οκ ρτανῖ Ροπάἆετο Ίπεο ραί]- 

{ασ ἴτες σααίατιπα Ίρβας ε[[ο ἀππετεπίϊας α{[Γεγαῖπηιις, νο- 

Ἰαπίατίογπα Ἰηβγαππεπίοταπα Ἰπίεπηρετίοπα, αΠεοίαπι απ]πιϊ 

οἳ οπεγῖς ρταν]ιαίθιη. 85ἱ Ιβίίατ Ἠθφιε πιείαεπῖ, Ἰδ(πε 

βτανε οπις ρε[απΙ Ίπειπου Παί, ο ἄποραδ αἰίεγαπι εχΙ[ΗΕ; 

ααἲ Ἱηβταπιεπίογηπι εβ Ιπίεπιροτίες απί ΙΠ΄ 1ρ[ο οογροχα 

εἶτοα πωι[ου]ος νε] πεινο Ροπά!15.  5εά αιϊάαπι [εγπιοπ 

ΓαῬε[ι επγοτ, ἄθε αἳο ἵπ οοπιππεηίαγ1ς ἆε ἰτεπιοτςθ, οοηνιι]-- 

Βοπε, ΡαἱριίαΙοπε εἳ χΊρογε ἀῑπίπιαδ, ΟιΙάαπα οπῖπι σοἵ-- 

Πριοϊαπίαχ εἲ ππαπίρας εἰ εαρΙίθ ἰπεΠΊΕγτε, Ρατίε πιονεγθ 

ποπ ρτορορεπίεθ, αίαιε οἨ 1ά {αΙ[ο  ἀῑοίαπι ε[α νιᾶείιτ 

ααοά Ἱπ[πιπεπ δις αδετο ουἹρρίαπι εγεηῖαί, Ὑοταπι {4 

Πητε]]εκετῖθ, τεοπαίο οειν]σα] οο]]ο σαρίῖ5 ἴΓεπιογεπι -ἆθ- 

ββετο ππαπτδᾳαε ἀεροβίας ποπ απηιρ]ς {ρ[ας ἰτΕΙΠΕΤΕ, οΤ- 

4ες πιεγ]ίο ἀῑοί απ1ρας ᾳΠαεοππΠφτε Ρατ οὐαίατ , 1ΡΠ Ρτος-- 

Ρα6 τεπιογεπα Πο οὐοχϊτι. ΘΒὶ νεγο αἰῑο]]απί απ ΓαῬ]α- 

ἴαπι 1]αά [εγνεηέ, ἴππο Πετί [ψπιρίοπα, ὙΓαπία Παιῖάεπι 

πιυ[ομ]οχυπα τεηαίο ἀπά]βοπί ααὶ ία ασαπὲ, αἱ οἰἶαπι ορ- 
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/οῦντες, ὡστὲ τους ἀντιτεταγμενους αλληλοις ἅμα κινοῦσι». 

οἷον ἐπὶ χειρὸς, ὕσου τ ἐξαίρουσι καὶ ὅὕσοι κατασπῶσι τὸ 
µόριον, ἐκτείνουσέ τε καὶ κάµπτουσι, καὶ ῥωμαλεωτέρας τῆς 
δυνάμεώς ἐστι χρεία τοῖς ἐπηρμένην ἐγγώνιον τὴν χεῖρα 
φυλώττουσι, τῶν ἐκτεινόντων ἢ καμπτόντων αὐτήν. ὡς μὲν 

γὰρ ἐκτείνοντες ἑνὶ γένει τῶν μυῶν ἐνεργοῦσι τῷ τοῦτο 
πεφυκότι δρᾷν, αργούντων τηγνικαῦτα τῶν καμπτόντων αὖ- 
τήν’. οἳ δὲ Κάµπτοντες ἐνεργοῦσι μὲν τοῖς κάµπτεσθαρ 
πεφυκόσι, ἀργοῦσε δὲ τοῖς ἐκτείνειν δυναµένοις. ἐὰν ὃ 

ἐπάρας τις ἐγγώνιον ὑψηλὴν ἔχη τὴν χεῖρα, μήτε κάµπτων 
µήτε ἐκτείνων, ἰσοσθενῶς ἀμφοτέροις. τοῖς μυσὶν ἐνεργεῖ, 
καθάπερ ἐν τοῖς καλουμένοις τετάνοις. οὐκοῦν ἐλάττονός 

ἐστιν ἰσχύος χρεία τοῖς ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος ἢ τὸ σκέλος 
ἡ τὸν τράχηλον ἢ τὴν χεῖβρα φυλάττουσιν, ἄνευ τοῦ κατά 

τινος ἐρηρεῖσθαι στερεοῦ σώματος, ὀχοῦντύς τὲ καὶ βαστά- 

ἔοντος τὸ κὠλον. «ἀλλ ὅταν μὲν ὑπερέχη πολλῷ τοῦ βά-- 
ρους τῶν βαοταζοµένων μορίων 3 κινοῦσα δύναμις αὐτὼ, 

ῥᾳδίωφ μὲν ἐξαίρειν ῥᾳδίωο δ ἐξηρμένα φυλάττει ὕταν 

Ῥοβίος Ιπίες [ο ππυ[ομ]ος [μη] ππογεαπ!. Ἐπκεπιρ]ῃ ρταίία 

Ἱπ παπα εἰ απἱ αἰἴο]απί οἱ απἱ ἀερτιπιαπί ρατίεπι εαπι 

τάπι εκἰεπάππῖ ἔαπι Πεοίαπί. Ἠοραβιοτὶ εἰϊαπι ορΏς ε{ῖ 

{αου]ίαίο Ἠϊς απ ππαπαπι Ἰπ απππ]απι ἀποίαπι [αρ]πιεπα 

Γειναπί Ύαᾶπι απϊ ἀρίαιι εχἰεπάμηπί αμί Πεοίαπί.  Ουϊ 

ἨαΠΙ(Ιε εκἰεπάιηῖ, απο πιπ{ο]ογΗπαῃ 6εΠπετε αἆ 14 τεῖ εἷ- 

Πεἰεπάαπι παἰαγα οοπιρΒταίο ορεταΠπίηΕ, {ετία[ϊ ἔππο 1ρ[απα 

Πεεϊεμίῖρας, Οσί νεγο Πεοίαπί, ορεταπίατ απἶάεπι Πεοίετα 

παίυτα [ο]1ςδ, {ετιαπίαγ αμίεπι εχίεµἆετε αἰεπιραδ. 

αιῖς νετο Γ[αρ]αίαπι ἵπ απσα]απι οἱ [αρ]πιεπι πιαπᾶπι {Οχ-- 

Παίασ, πειτε Πεοίαί, μγίδᾳαε αεαα τετ πια[οπ]ῖ ορετᾶ- 

ταχ, απεπιαάποάσπαι ἴπ είαηῖς γοσβ!ΐδ. ΊἈοπ 1βΙίασ ΠπΙΠοΤΘ 

19 ορι5 ε[ι τοβοχε, αι ἵπ ε]ασπιοάί Ώριτα νε] οτι νε] 

οο]]απι νε] πιαπαπι [εγτναπί οἴτα π]]απι [ο]άϊ οοτροτῖθ 

{α]ίαταπα πιθρταπι πι να]επ[ῖς μπι Ῥογίαπ{ῖ. Δί οαπμπι 

Ἱρ[οχαπα πιοίνῖς {αοι]ίαν νεοίαχαπι ρατίαπα ρτανῖίαίε Ίοηρβα 

{αρετῖος Γαεχίί, {αοῖ]ε φπἰάεπι αἰίο]ΗΕ, {αοῖ]ο 4ποφπο [αῦ- 



.. 
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δὲ ὑπερέχηταυ πολλῷ, [206] καθάπερ ἐστὶ τῶν παραλελι-- 
᾽μένων, οὐδ' ὅλως ἐξᾶραι δύναται. ὅταν ὃ ἰσοσθενής πως 

ὑπάρχη,. νικᾶται κατὰ µέροο. νικώῶσα μὲν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
σχήματος φυλάττει τὴν ἀνατεταμένην χεῖρα, νικωμµένη δὲ 

ὑπορῥεϊιν ἑᾷ κατω. νόησον δέ µου τοῦτο γίνεσθαι συνεχώς 

οὕτως, ὡς ἅμα μὲν τῷ νικῆσαι ταύτην ἀναφέρὲιν τὸ κῶὠλον, 

εὐθέως γικηθεῖσαν ὑπὸ τοῦ βάρους τῶν ἀναφερομένων, ἐπι- 

τρέπειν αὐτὴν ἀναφέρεσθαι κάτω, ἅμα ὃ αὖ πάλιν τῷ νι- 

κᾷν ἐκεινα, τὴν δύναμιν αντιλαμβανομένην αὐτῶν, αὖθις 

αναφέρειν ἐπιχειρεῖν. εἰς ἑλαχίστη ῥοπῇ τῆς ἁμοιβῆς ταύ- 
της γινομένης καὶ τῆς μὲν ἐπὶ τῷ κάτω κειµένης αντίσπω-- 

μένης ἑὐθέως ἄνω, τῆς ὃ) ὑψούσης τὸ κῶλον ἀνθελκομένης 

κάτω παραχρῆμα, µήτ ακριβῶς ἄκλονόν τε καὶ αρθῥεπὲς 
’ λ » 5 λ 9 0. ’ » ο ο 

φυλαττέσθαι το κὠλον, αλλα μηὸ αξιολογους ἔχειν ἐφ ἑκά- 

τερα τας κινήσεις, ἐν βραχέσι διασιήµασι καὶ χρόνων καὶ 

τόπων φυλαττομένας. ὁ μὲν δὴ τρόμος τοιαύτη τίς ἐστυ 

κίνησις, ὡς ἐν ὀλίγῳ περιλαβεῖν, ἃ διὰ µακροτέρων είρηταυ 

κατὰ τὸ προδεδηλωµένον, ὃὁ ὃ ἓν τῷ νοσώδεν ῥίγει γινόµε-- 

Ἰαΐίας [εγναί, Ότιιπι Ὑοτο πιμ]ίο Ἱπίεγίοτ {πογΙί, νε]αῖ 1π 

τε[ο]α{18, ὨηΠ]]ο Ῥαοίο ροίεβ αἴίο]]ετα. ΘΟπιπι αΠίεπι αθ- 

απε Ρρο]]εης εχ]{Ηί, νιοϊ[ηπι  ΠβΙαΙΙπιαιε υΙποιίατ, Ύτη- 

οεπς Παυϊάεπι 1Π ἀρία Ώσιτα οκίεηδαπι ππαπιιπι [ογναί, 

ν]οία γετο ἀεοτ[απα εἰαῦΙ Απ. Θεά αι[ου]ία πμ τά ία 

εοπίΙπαε Πεν, μἱ νἱοίγὶκ Ἠαεο ππεπργαπι [μ[ο]]αί, νυὶ]οία 

πιοκ α [ιτ[απι Γαρ]αίογαπη Ῥοπάετο ἀεοτ[απα {οττὶ ρετιηῖί- 

ταί; ΥΙΠΟΕΠΒ Υετο τητ[απα αἱ ]α Επι] {αου]ίαίεπι ΘΟΓΙΗΙΗ 

“νιπάΙσαης Πἱεταπα αἰίο]]εγε ασστεἀιαίαχ. Ἠεἴπάε απ απι αες 

νἱο[Πιιάο Ῥγενί[ιπια [αι Ππεμπαίίοπε, εἰ «απ πίστα Ἰα- 

οεί, {ἵμτβαπι απαπαρτίπηάπα τεγε]]αίαχ εί απάαε ππεπβτιπα 

αἴἰοἱί Παϊῖπι ἀεογ[απι εκ αἀγετ[ο ἀἆμσαί, Ἰειιε εχαοἰε 

Ίωπι Ἱποοποιίαπι ἔτι Παριο [εγνείατ ΠΙεΠΙΡΥΗΠΙ, κεά 

ηεαιε πιοίης Ἠαρεαί 1π πίταπι(αο ρατίεπι εἰαία ἀῑσπος, 

απϊ Ῥτενίρις εἰ {επιροταπα εἰ Ιοοοτηπι 1η{εγνα]]] Γεγνεπ-- 

ἴαρ. Ἱαφαε ἴτειπου Τα] απϊάαπι οχΙβΙξ πιοίη5, αἱ ραιοῖς 

εοπιρ]οοίαχ αᾳπαε Ἰαμπδ 1π Ῥγαεδιοίο 1ρτο πατταία [υπί. 

Όπαε νενο 1Π πιοχΡο[ο χίδοτο Πὶ ραγίίαπα οοπου[]ο εἰ αἲ-- 

6ΑΙΕΝΕΗ5 Το}. ΧγΙΙι . . κτ 
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νος κλόνος τῶν μορίων, ἄνευ τὲ προαιρέσεως αποτελεῖται 

καὶ κατὰ μὲγάλα ὁιαστήµματα τῶν ἐναντίων κινήσεων αἀλλή-- 

λων διαδεχοµένων ἅμα ψύξεως αἰσθήσει. παραπλήσιον ὃ 

ἐστί πως τούτῳ πάθει ἄλλο μυῶν τε καὶ νεύρων, ὃ καλεῖ- 

ται σπασμὸς, ὁμοίας μὲν πατὼ πάντα καὶ διὼ τῶν αὐτῶν 

ὀργάνων γινομένης ἐν αὐτοῖς τῆς κινήσεως, 3 κάν τῷ καθ᾽ 

ὁρμὴν αὐτὰ κιγεῖσθαι γίνεται, διαφερούσης δὲ μόνῳ τῷ 

μὴ καθ ὁρμὴν, ὁπότε σπᾶται, κιγεῖσθαι. περὶ δὲ παλμοῦ 

ἔσιι µοε περιτιὸν λέγειν ἐνταῖθα, μή πως αναγκασθῶ 

καὶ περὶ σφυγμοῦ λέγειν, τινὰ κοινωνίαν ἔχειν φαινομένου 

πρὸς παλμόὀν. Ἱἱκανῶς γὰρ ήδη µου καὶ τὰ περὶ τοῦ τρύμου 
μεμήκυνται παρα τὴν ἐμὴν προαίρεσιν ἐν ἐξηγητικῷ βιβλίῳ. 

τῷ βουλομένω ὃ ακριβώς ὑπὲρ ἁπάντων τῶν εἰρημένων 

συμπτωμάτων ἐκμαθεῖν τῆς τὲ διαγνώσέεως καὶ τῆς γενέσξως 

ἔξεστιν ἀναγινώσκειν τὸ βιβλίον, ἐν ᾧ τελέως ὑπὲρ ἁπάντων 
διῆλθον, ἐπεί τοι καὶ περὶ λάρυγγος καὶ περὶ βηχὸς καὶ 
πταρμοῦ καί τινων ἑτέρων τοιούτων κινήσεων ἐμοὶ μὲν ἐν 

ο - { 3 / μ 
ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις διωρισται, τας τὲ διαγνώ- 

Ῥηταία εἰ πιασηῖς οοηἱγατίαγαπι πιοοππι {ΠΡί Ἱπνίσοεια 

{μοσεφεπίά πι Ιπίοτνα]]] πι] ουπα {εη[α {σον Ῥετῃοϊ- 

ἑασ,  ΦΙηΗ] οαποάαπιπποάο Ἠυῖο ραϊμεπιαίϊ επί αλά 

ἴαπα πια[οι]οταπα παπι πεχνογαπ, αποά οοπνι][ο αἀρε]- 

Ιαν Πα απἶάεπα 1π οπημῖρας αἴηπε Ῥει οἵδαπα ἀρία 

εχι[επίε Ίπ 1116 ΠΙΟΙΟΠΘ, πα εἰ Ιπ «ο ᾳποά Ἱπιρεία 

Ῥτορτίο 1ρία πιογεαπίαχ εγεπ]ί, “Γεὰ Ίου [οἱο ἀπετί, αιιοά 

ΠΟΠ ΡΤοΟΡΥΙο Ἱπρείι Τρία ππογεαπίαγ, Ώε ραἱρ[ία[ίοπε Ἠου 

1π Ίοςο ἀῑ[εγετε [πρεγνασαπειυπα εΠ, πο εἰ ἆε ρπ][α ἀΐῑσεγα 

οοσατ, αιά απ Ραϊριίαίίοπε «αιπαπάαπι οοπιλαπ]{αἰοπι Ία-- 

Ῥετε υιάείατ, Όαί15 6ΠΙΠΙ Ίαπι πη]μῖ οἴἶαπι γετρα ἆε ἴτε- 

πἹογε Ργαείεν Ππβα(πίαπι 1π εκρ]απαϊοτγῖο Ηρτο Ρτο]αία δα, 

Αί ἀε[ιάοταπ[ϊ αοοπχαίο ΟΠΙΠΙΗΠΩ ΡχαεΙοίογαπα {πα ἀἱρπο- 

ΙΠοπεπαι Γππι Ρεπεταίίοπεπι ρεγάϊίοετε, δεν Ἱερεπάας εῇ, 

ΙΠ 4πο ἆε Πὶ6 οπιπίρας Ῥεγ[εοίε ἀῑ[Πεταϊ, αιιαπάο εί ἆε 

βαρέα οἱ Τα{[Π εἰ Πενπϊαπιεηίο οἳ ο οαεἰεσῖ η Ὀαθάαπι 

ο]αδπιος{ πποίῖρας α πια οιϊἆθπι 1π Πρες ἆε (Υπιρίοπιαίαπι 

οαιι{ι ἀε[ητία ο, απππα εἰ ἀἰσποίίοπεν εἰ «Πετεπ[ῖης 
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σεις Καὶ τας «διαφορὰς τῶν κινήσεων καὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν 

ἡφ ὧν γίνονται διελθόνει. τοῖς δὲ περὶ τὸν «Σαβϊνον ἐν 
«. - Ἂ - 3 -) - ει 

ἅπασι τοῖς τοιούτοις 3) μεῖδον 3 μεῖὀν το παρῶπται, ὥστε 
πάλιν ἑτέρῳ τρὀπῳ τοὺς περὶ Κύϊντον καὶ «4{ύκον ὡς Φρο- 
φιμωτέρους ἐκείνου αποδεκτέον ἐστὶν, ὅτι μηδ ἐπεχείρησαν 
εἰπεῖν τι περὶ τῶν τοιούτων, αλλ ὡς ἐμπειρικὰς τὰς ἐξη- 
γήσεις ἐποιήσαντο. καίτοι τῶν ἐμπειρικῶν ἔνιοι, καθά- 

περ ἔφην, ὡς ἐν δράµατι τὸ παραπείµἐνον ὑποκρίνονταυ 

πρόσωπο», /πποκράτειον μὲν ἐξηγούμενου βιβλίον ὡς /ππο- 
, ” 2 3 ’ λ ε , κ. 

πρατειοι, τὠν ὃ «Ἀρασιστρατου τὲ καὶ [ΠΗροφίου καὶ" 
2 Ὠ 3 - 3/, . κ) ΩΣ ῃ κ 8 ο. η) 
«4σκληπιαδου καὶ τῶν ἄλλων ἐπ ἔχείνων ἑκαστου τῆς αἱρέ- 

σεως ὄντὲς. ὕπερ οὖν ἀεὶ λέγων καὶ νῦν εἰπὼν ἐπ᾽ ἄλλο 

τι µεταβήσομαι, τὴν ὑπὲρ ἑκάστου διδασκαλίαν ὧν ἐπίστα- 
σθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν ἰδίᾳ ποιησάµιενον, οὕτως ἐπὶ τὰς έξη- 

’ ” ; - ς ΄ . ΔΝ 

σεις ἑρχεσθαι προσηκὲυ των πποκρατους βιβλίων, τα 

μὲν σιμπεράσµατα ἀποδεῖξαι καθ ἕκαστον αὐτῶν ἀναμι- 
μνήσκοντι, τῶν δ ἀποδείξεων αὐτῶν μὴ καταμνημονεύοντε, 

-- πχ. ” / 5, » ο 

τοῦε οὖν ἡμεῖς μὲν ἐποιήσαμεν, ἄλλος ὃ οὐδεῖς τῶν γεγρα- 

πιοίπαπα αἴηαθ εοταπ οαμία5, α οπίρμδ Ῥγοβοϊ[οαπίατ, 

ΡεΓΟύΙΓΕΓΕΙΙ. ΦάΡίπης απίοπι ἵπ {αμρας οππῖρας αιί ρ]ας 

θυ{ παπι αυ]άἆαπι πεσ]εχ1ῖ,  θααγο οοπ/ΙγαγΙο πιοᾶο ΟμΙη- 

ἴπ5 εἰ Τγοιι {απιφααίη 1ο Ρργπάεπίίοχγες αἀπιίιεπαϊ Γιιηε, 

αιιοά πλ] ααΙό( παπα 4θ Ἰΐδος ργοπαποίαγθ ΟΠ βηϊῖ ασστεί, 

Γεά τί επιρ]τίοι ἹΠπιετρτείαίίοπες Γεοετῖπί, εἰαπι[Π επιρί- 

ΥΙΟΟΥΙΠΗ ΠΟΠΗ, ααεπιαάπιοάἁιη ἀεο]ατανὶ, οειι 1π ϱο- 

πποθᾶία Ἱπάμίαπι Ῥετ[οπαπι αραπί, απἱ οπππα ἩΗἱρροοταίϊ- 

οσα αμίάεπ Πβγηπα εκρ]σαπί, αἱ Ηϊρροοτα[ῖα, Ετα[[ίγα(ϊ 

ἴαπεπ εἰ Ηετορ]] εἰ Α{οΙερίας]ς. αοχαπιᾳαε αἳ 1]ί9 

ευ]αδαιε Γεοίαε ε[ἴε ρτοάσπίαν. Όποά 1ἴαφιιε [επιρεγ ἀῑσο, 

πρῖ Ώαπο ἆϊκετο, αᾱἆ α]ιπά Ῥρετραπι. κΦἰπρι]ογάπι Ύμα49 

{οἶτε πιεάίοιιπα οροτίεί, τι ἀοοίτίπαπα Γεοτ[απα Γοοετῖ, Πα 

αἆ ΙΏγογυπι ΗΙρροογα!ῖς εκρ]απαίΙοηθθ 4οοείοτο οοΠ/{επία- 

πευπα ε[, οοποΙαῇποπες αυἶάεπι Ἰπ Ἱοχμπα Πηρι]15 ἀεπιοι-- 

Βταπάας γεοογάαίηπα, [εά ἀοπποπ[ταίίοπες 1ρ[ας ποη ΟΟΙΠ- 

πιειπογαΜίεη. 1ά [απο πο Ρταε[ΙΠΠΙΠ8; α]άβ νοτο πιι[]αβ 

κκ 
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φύτων ἐξηγήσεις τῶν ᾿Γπποκράτους συγγραμμάτων, αλλ ἥμαρ- 
τον ἐν τούτοις ἅπαντέςο. ἄλλη μὲν γάρ ἐστιν ἡ διδάσκουσα 

9 , Αμ 3 ώ 
τὰ πράγματα διδασκαλία κατα διεξοδον ακριβώς γινομένη, 

διαφέρουσα ὃ' αὐτῆς ἡᾗ κατὰ τὰς ἐξηγῆσεις τῶν συγγραµ- 

[006]. µάτων, οὐ ταὐτὸν ἑκατέρα τὸ προκείµενον ἔχουσα. 
τῆς μὲν γὰρ κατὰ διέξοδον σκοπός ἐστιν' αληθείας εὗρέσες, 

ἐν δὲ ταῖς ἐξηγήσεσι πρόκειται γνώναιυ τὴν δόξαν τοῦ πα- 

λαιοῦ. προμεμαθηκότα γοῖν ἀκριβῶς ἕκαστα μετὰ ταῦτα 
χρὴ πρὺς τὰς ἐξηγήσεις έρχεσθαι τῶν παλαιῶν συγγραμµά- 

των, τὸ μὲν πρώτον ἔχοντα εὑρεῖν τὴν γνώµην τοῦ παλαιοῦ, 

δεύτερον δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ πύτερον ὀρθώς ἢ οὐκ ὀρθ ώς εἴρηται τὰ γὲ- 
θαμμένα, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἀναμιμνήσκοντα τῶν ἀποδεδειγµέ- 

νων ἐν ταῖς πραγµατείαις ὑπὲρ ἑκάστου τῶν κατὰ τὴν ἴα- 

τρικὴν ΦΘεωρημάτων. Ὦὕσοι δὲ τῶν ἐξηγουμένων απόδειξιν 

οἷς λέγουσιν ἐπιφέρειν οὐ δύνανται, πἐεριλαλήσαντες τοὺς 

ἀκροατὰς ὑποστέλλουσι τῇ δόξη τοῦ συγγραφέως, αξιοῦν- 

τες ἃ λέγουσι δι ἐκείνων πεστείεσθαο. καὶ διὰ τοῦτο µε- 
ταβαίνουσιν ἀπὸ ῥήσεων ἐπὶ ῥήσεις, οὐδ' οὖν οὐδὲ ταύτας 

οοχ πα οπϊ ἵπ Ἡϊρροογα[ῖς οροτα [οτῖρ[θγιπί. Οαείεγαπα 1π 
Ἠἱ5 αΡεγγαναπί ΟΠ1ΠΕ5. Α]α Πηπίάεπι ε[ί Ύάε τες 1ρία8 

4οσεῖ ΙπβΙ(π{ῖο ᾳπαε αεουπγαῖε Γαία ογαϊῖοπο α)[ο]νίίας, 

ΑΓ εα γετο ἁΠ]ογί φας ἵπ ορογαπι εχρ]σαίῖοπα οομΠ/[ΗΕ, 
πεῃιο 1άεπι Ἠαρεί αίχα(αε Ρτοροβίαπ. Ίαπι εἶας α1ας 

{μία εχρ]ϊσαίϊοπο οοπ[αίϊ [εορας νεγ]ίαιϊς ε[ι Ιπγεπίο; 

1π εκρ]απαΠοπῖβας αμίεπι [επὶς [επίοπίία πο[οεπἆα Ῥγας- 

Ῥοπΐέμτ. Οι] ουρο εχαοίε [Πηραῖα Ῥεῖας ἀῑάϊοθτῖε, 19 Ρο- 

Πεα αἆ Ἡβτογαπι νείεγαπι εκροββίοποες ἀενεπῖαί οροτίεί, 

Ἠαβεαίαιε Ἠοο Ρεῖπααπι, μέ [οπῖ πιεηίοιη Ἰπνεπίαί, [οεππᾶο 

ΠΙΓΗΠΗ τεοίθ, 4Π ΠΟΠ τεοίε ἀῑοία Ππὶ φιαθ [ορ 5απὲ 

Ῥτοδϊία, 1άᾳπα {αοῖαί ἀἆσπιοπ[ϊγαίοχαπι ἵπ ἰγασίαδις ἆθ 
Πηρι]ῖ5 πιοάἰοῖ Ῥγαεοθρίοταπι ΏΟΠ ΙΠΙΠΊΘΙΠΟΥ. Οι γετο 
Ἰπίεχρτείες ἀεπιοπ[ίγαΙοπθπι [ας ἀῑοίῖς ἵπ[ογγο πει πειηῖ, 

Ἰοᾳιιας]ίαίε απἀ[ίογες οῬίαπάωπὲε οἱ αἳὓ αιοἰογίς [οπίοπίία 
τεοεάαπὲ, Γι πανταοπίρας {άθπι αἀ]η]ωοθτί νο]επίον .- αἷ-- 
απο οὗ 1ά α ἀἰο[ϊοπίρις αἆ ἀῑοίίοπες ἱται[ειπέ, αιιᾶε 1ρ[αθ 
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τε συντελούσας τοῖς προκειµένοιο. ὅτι ὃ ἀδύνατόν ἐστι τὰς 

αποδείξεις τῶν ἐπιστημογικών λόγων ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι γθά- 
φειν κάξ αὐτῶν τῶν νῦν εἰθημιένων ἐστὶ δῆλον. ΄ οὐ μόνον 
7ὰρ ἐπὶ Πυθίωνος, αλλὰ καὶ πολλών ἀθῥώσεων Ίπποκρα- 
τους µεμνημένου τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων, εἰ μὲν ἐπὶ 

παντων τις ἀναποδείκτως ἀποφαίνοιτο τὰ δόξαντα, διδασκα-- 

λίαν οὐδεμίαν ἐπιστημονικὴν ἐνθήσει ταῖς ψυχαῖς τῶν κα- 

Φητῶν, εἰ δὲ ἐπὶ τινῶν μὲν ἀθῥώστων ἐρεῖ τας. αποδείξεις, 
ἐπὶ τινῶν δὲ σιγήσει, κατὰ μὲν τὸ πρὠτον τῶν ἐπιδημιών, 

εἰ οὕτως ἔτυχεν, εἰπών αὐτὰς ἁπασας, ' ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις 

ἀναπέμψας εἰς ἐκείνας, τὸ πρὸς ἡμῶν εὐρημένων ἐργάσεταυ, 

καθ ἓν μέν τι βιβλίον εἰπὼν τὸν τελεώτατον ἅμα ταῖς 

ἀποδείξεσι λόγον, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις τὰ συμπεράσματα αὐ- 
ποῦ γράψας. ἄτοπον ὃ αὐτὸ τοῦτο καθ ἕκάτερον ἐδταυ 

τρόπον" εἰς μὲν γὰρ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν, ἑὼν τοῦτό 
τις ἐξηγῆταυ, πρώτον ἀναγκαῖον ἔσταυ πεντήκονθ᾽ ἡμῖν ὑπο-- 

µνήµατα γράψαι, δύο ὃδ 1 ἓν εἰ ἕκαστον τῶν ἄλλων" 

ὥστε κῴν προγνωστικόν τις ἢ ἀφορισμοὺς ἀναγνώναυ (398) 

ΠΠ] 8απε αἆ ῥτορο[ίαπι οοπ{[οταπέ, Οποά απίεπα Πο 

ἀείατ [οἴεπΗβοογΙπα ΓΕΥΠΙΟΠΙΗΑ «θπιοπβταϊίοπθς 1 εΠαΙ- 

ταἰιοπΊρας οοπβοτῖΡί, εκ 1 ᾳποπο ΠΠπο οπαπεῖας Ἱἷ- 

αυϊάο οοπ/[ία!. ΎΝοα επίπι [ο]απι ἴπ ΡΥΙΠΙΟΠΕ, νεγῖπι 
εἴῖαπι 1Π αερτῖς πα] ἀῑοίογαπα [Υπιρίοπιαίαπα ΠΠΘΕΠΗΙΗΤΕ 

Ἠιπρροεταίες. ϱδἱ απῖς {απο 1π οπιπῖρας οἰίτα ἀειποπ[ίνα- 

Ώοπεπ], α«παθ Ρ]αοῖία επιποἰανετΙ!, πα]]απι ᾳπαθ 5ο1εΏ{ΙβΠΙ 

Ρατίαί ἀοοίγιπαπι, ἁοιραίοτυπι απ]παϊ ἀπ{απάεί. οἱ νετο 

ἆπ (υἱραδάαπι αερτῖ ἀεπιοπ/[ιγαίοπεπι ἰταάϊάειε, 1π ας 

ΦΔυΐεπι οοπΠοιοχ]ί, ἵπ Ρτῖπιο ᾳπ]άεπι ερϊἀεπΙοσατα, Π 1ο 

εοπ/ΙσετΙῖξ, 8 ΟΠΙΠες ἀἰκεγι. Ίπ οαεεΓ] νετο αἆ 1]]ας 

χεπι][εν1ΐ, αἴιοά α πορῖφ ἀῑοίιπα ο[ί ε[Πιοιεί, πο ΠΙπΙγΗπα 

ἵπ Ἰμτο Γεγπιοπεπα ουπι ἀεπιοηβται]οπίρι αΡ{[ο]α εἰ [βαν απη 

{αο]εῖ, 1π 5 απίεπι Ἱρβαςδ οοπο]α[ῄοπεθ [οπρίασις. Θεά 

Ἰά αρίαπι αίτοφαε πιοάο αὐ[ανάπη εἰ: παπα 1π ΡΥίπιο αρί- 

ἀεπιῖογαπα { απὶ5 επι εχροπαί, ᾖΡτΙπΙάπΙ ἆθ πεοεβιίαϊο 

αιϊπφμαρϊηία οοπηπιεπἰατΙϊ εταπί [οἱρεπάῖ, ἆπο απίεπι γε] 

απιαφ Ἰπ Πηρπ]ος 81ο. Οπαρτορίοι { απ Ργορπο[ίον 
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βούληται, πρόιερον ἀναγκαῖον αὐτῷ γίνεσθαι τὼς πεντή- 
κοντα βίβλους αναγινώσκειν ἐξηγητικὰς τοῦ πρώτου τῶν 

ἐπιδημιῶν. οὕτως γοῦν κῷν ἀπ ἄλλου τινὸς ἄρξηταί τις 

ὑπομνήματα γράφειν, εἰς ἐκεῖνο μὲν γράψαι τὰ πεντήκοντα, 
τῷ ὃ ἀναγνῶναν τι τῶν ἄλλων ῥουληθέντι πρότερον ἄναγ- 

καῖον ἔσταυ τὸ πεντήκοντα ἐκεῖνα βιβλία προαναγνώναν. 
καὶ μὴν μικρῷ βέλιιον ἕκαστον τῶν προβλημάτων ἢ Όεω- 
θἨμάτων 1 ὅπως ἄν τις ἐθέλῃ καλεῖν ἐδίᾳ γεγραμμένον 
ἔχονια πρὸς ἐκεῖνο παραγίνεσθαι μόνον, ὅταν βουληθῇ τις 

ἐπιστημονικῶς διδαχθῆναι περὶ τῶν ἐν αὐτῷ γεγθαμμένων. 
διὼ τοῦτ) οὖν καὶ ἡμεῖς ὡς περὶ τρόμου καὶ σπασμοῦ καὶ 

παλμοῦ καὶ ῥίγους, οὕτως καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

ἐδίᾳ πραγματευσάµενου τοῖς συμπεράσµασι τῶν αποδειχῷέν-- 

των χρώμεθα κατὰ τὰς ἐξηγήσειο. ἀλλ οἵ γε περὶ τὸν Σα-- 
βῖνον οὔτ ἤδη ἀποδείξαντες ὕττῃ διαφέρει τὰ τέτταρα ταῦ- 

τα παδη, τρόμος καὶ παλμὸς καὶ σπασμὺς καὶ ῥίγος, οὔὖτ 

ἐνταῦθά τινα λόγον, εὲ καὶ μὴ βεβαίως ἀληθῆ, μηδ ἄπο- 

δΔεικτικὸν, ἀλλὰ πιθανὸν εἰπόντες, ἐν ἀρχῆῇ μὲν ἀπεφήναντο, 

νε] αρΠογί[αιο Ίεσετο να]ῖ, 1ρᾷ Ργία5 πεοε[ο εΠ 1]]ος 

ααἰπᾳπασϊπία οοπιπιεπίατίος ργϊπιὶ ερἰἀεπιίοταπι Ηρεῖὶ πίετ- 

Ρτείες Ῥιαεἰεβετο, Τία νετο [ απ αΏ αἶίο αποάαπι οοπι- 

πιθη{ατῖοβ {οτῖρεγο οοερεσῖέ, ἵπ 1]λαπι ααἰάεπι ααϊπαααρϊπία 

[οεϊβεί, αἱ γεΓο αἰῖαπι Πρταπα Ἱερετο νο]αεν, 1]]ο ααπἰπ- 

αιαρὶπία Ίθχος ἀρίαπι Ρτῖας Ἰοριε πεοε[ατίαπα επ. ΑΙ- 

αι Ίοησε [αἴϊας ε[ὶ ργορ]επιαίαιῃ απαπιφαοάσφαε, νε] ἴμεο- 

τεπιαίππα νε] Πογ15 πιοᾷο ααῖς γοσατε γε]ί, Γεονίαπι [οχ]-- 

Ρίυπα Ἠαάβετε, αίᾳιο αἆ 1]ιά Γο]απι τενεγῖ, παπι φπἱ5 ἆε 

Γοτῖρίϊ ἴπ εο [οἴεπίετ ἀοοετῖ γο]ιεέ, ΟΗῦ 1 8απο εἰ πος 

μέ 4ε {τεπιογε, οοπνιι]ῇοπε, Ρα]ριίαίίοπε εἰ τίσοτε, ία 

4ε αἰιῖ οπιπῖρις {[εογ[απα. οοπηπιεηίαΙ οεοποε]α[Ποπῖρας ἆε- 

πιοηβίταξοχαπι αι εκρ]]οαΠΙοπῖρας τῇ [ππχας, Ῥαβίπαςδ νεγο 

απϊ πε(αθ ἀεπιοη[βγανΙί (πο ρασίο αμαίποτ εαε αῇεοίίοπες 

ἀιεταπε, ἴχεπιος, Ρρα]ριία[ίο, οοπνι]{ιο εἰ τίδος, πεαιιε 

Ἠ]ο ταίϊοπεπι α]]απας εἰ[ι ποπ οοπρετίο νεταῦας πεφιε (θ-- 

πιοη[χαϊναπα, [οἆ ρτοραρί]επι ἀῑσιί, Ριϊποῖρίο απϊάεπι αἵ- 
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μικρὸν εἶναι σπασμὺν τὸν τρόµον, Ολίγον δὲ παρελθόντες 
εἶδος σπασμιοῦ τὸν τρόμον ἔφασαν ὑπαάρχειν. αλλὰ γαρ ἕνεκα 

τοῦ Φᾶττον ἁπαλλαγῆναι πὼν παρὰ 7νωμην ἐλέγχων εἰς 

τοὺς μοχθηρώς ἐξηγησαμένους ὑποκείσθω τὸν τρόμον εἶναυ 
σπασμὀν 3} εἶδοο σπασμοῦ. πῶς οἷν ἐπὶ τοῦ ΙΠυθίωνος 

ἐγένετο παρ αὐτῶν µάθωμεν' ὁ στόὀµαχος, φησὶν, ἐπεπόν-- 

Θει αἀνθρώπῳ, καξ ἐκείνου καιὰ συµπάθειαν αἱ χεῖρες 

ἔτρεμον. αὔτε ὃ [207] ὅτι πάθος αν τι περὶ τὸν στὸ- 

μαχον αὐτῷ τις δεῖξαι δίναται, μηδενός 7ὲ συμπτωματος 

εἰρημένου κατὼ τὴν διήγησιν τῶν συμβάντων τῷ 1Πυδίωγε, 

δυναµένου τὴν ἔνδειξιν ἡμῖν ποιήσασθαι του περὶ τὸν στά- 

µαχον πάθους, οὐθ ὅτι κοινωνία τίς ἔστε' τῷ στοµαχῳ 

πρὸς τὰς χεῖρας ἔδειξαν. αυιοὶ γὰρ λέγουσι τὰς κοινωνίυς 

γίνεσθαι τριχῶς, 1} δια γειτνίασεν, 3) διὼ τὴν κατὰ γένος } 

ἔργον οἰκειότητα᾽ κατὰ γένος μὲν, ὅταν τὸ νευρῶδες τῷ 

γευρώδει καὶ τὸ φλεβώδες τῷ φλεβώδει καὶ τὸ ἀρτηριώδες τῷ 

αρτηριώδει συµπασχη, κατ. έργον ὃ, ὅταν οἱ τιτθοί τε καὶ 

ὁ θώραξ τοῖς γεννητικοῖς µορίοιο. αλλ ουδὲ. κατὰ μίαν 

Γετιί ἴτεπιογεπῃ Ῥατναπι ε[ζε οοπν]Ποπεπα, ρααίο Ροβ; αἲ- 

ἴετη Ῥτοσεάεης, [ρεοῖεπι οοπγιιομῖς (χεπιοτεπι εἶΤο ργο- 

τα], Θεά επῖπι απο οε]ετι αἲ 15 «πια ρταείεγ ΠΕΙ-- 

ἴεπι Γαπῖ τερτεμεηΠοπῖριας, ἀε[ίαπιαςδ, αἀγειίαδ Ρργανος 

Ἰη{ετρτείες οοπᾳπε[, Παἰπαπιαδ ἴΓτεπιογεπι οογα][Ποῦ πα 

ε[[ε αιί οοπν]ιοπ]9 [ρεοίεπα, αὓ εοφιε ἁΙ[οαπηὰς ϱ 11Ο ΔΗὰ 

πιοάο ἵπ ΡΥΙΙίοπε {[αοῖιις ΙΙ. Θίοπασβ!1δ, πο, Ποιη1η]ς 

αΠιο]εραίατ, 1]άδᾳαε [Υπιραϊμῖα πιαπας ἰχεππεραπί. ΑΙ 

αΠεοίαπα αἱ]απι [οπιαςμί 1ρ[ Γιο ἀεπιομ[ίγατε Πεπιο Ροῖ- 

ει, απ πμ]]ιηι ργο]αίαπι [γπιρίοπια ἵπ ΘΟΓΙΠΙ 0148 

Ῥγι]οπϊ οοπϊρεταπί εκρ]ἰοαίῖοπε αΠεοιοπῖ [οπιασμὰ 

ἀπάϊοῖαπι ποῬῖφ {αοεγε Ρο[Π!{, πεφε φποά [οοίείαδ απαεἆαπι 
Ποπιαςμο Πί οπι πιαπῖρας (επποη[γαναξ, ΙΡ παπιααε 

ἐτῖρμς πιοᾷῖθ οοη/{οτίῖα Ρτοβιείχ, αμῖ Ῥτορίες νιοϊηῖαια αι! 

Ῥτορίεγ νε] ρεπεγῖ νε] ορεγῖς {απιμαχιαίοιι, (επεγίς 

αωϊάσπι, απ ππη. πεγνο[απα ποννο[ο, νεπο[απι νεπο[ο εί ατ- 

ἐετ]ο[απη αγίεγιο[ο οοπἀο]ε[οιί,. Όρετίδ νετο, 41 ἡπι ΠΙαΠ]-- 

πιαο εἰ {οτακ ρεπ]ίαΙῖριι Ρατρις οοπιραμηίασ, Ύαγμι 
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΄ ” - - -” ι ή 

τούτων τῶν κοινωνιῶν αἱ χεῖρες τῷ στοµάχῳ δύνανται συµ-- 
πάσχειν. οὔτε γὰρ ἔργον τι κοινὸν αὐτῶν ἐστὶν οὔτε κατὰ 
νευρα κοινωνία, δι ἣν τὸ νευρῶδες ἐν ταῖς χερσὶ γένος εἰς 

; α) ῃ - . ὸ ε 
σιμπαῦειαν αφίξεται στοµαχῳ παδοντι. τῷ μὲν γαρ στο 

η λ » ο, ” όν ͵ .. 

µάχῳ παρὰ τῆς ἕκτης τῶν απ᾿ ἐγκεφάλου συξυγιῶν παρα- 

γίνεται γεῦρα, ταῖς δὲ χεραὶν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸν ἕκτον 
Νε { . ον / ’ - , 

καὶ ἑβδόμον καὶ ὀγδοον σπὀνδυλον χώρας του νωτιαίου μυξ- 
πσ - -” «/’ Π 

λοῦ. εὔλογον οὖν σα παρὰ τῆς ἕκτης συξυγίας νενεύρωταυ 
ια, ” μῶ ι 

µόρια συμπάσχειν τῷ στομάχῳ, μὴ τὼς χεῖρας. περὶ μὲν 
δὴ τοῦ τρόμου τοιαῦτα ληροῦσιν οἱ διὰ τὴν τῶν. ἄφροδι- 

, 9 Δ 3 ο. ” ς ! 9 , 
σίων αποχην αΌροισαι πληθος γουμενου τον ΙΠυδίωνα. 

καίτοι τὼ μὲν ἀφροδίσιαν κῷν εἰ τῷ κενοῦν οκ ἐᾷ πλη- 

θώραν ὑποτρέφεσθαι, δώμεν γὰρ αὐτοῖς τοῦτο, τὸν }οῦν 
στόµαχον ἑκανῶς ἐκλύει, τῆς ἄποχης τῶν ἀφροδισίων εὐρω- 

στύτατον ἀπεργαξομένης αὐτὸν, εἰ καὶ πλῆθος. ἀθροίζοιτο 

μοχθηρὸν ὃ ἱκανῶς ἐστὶ καὶ τὸ νὀµίζειν, εἴ τις ἐγκρατώς 
διαιτᾶται, πλῆθος αθροίζειν αὐτόν οὐ γὰρ τούτοις, . ἀλλὰ 

-” 3 ” ” ’ 

τοῖς ἀργοῦσιν ἐργάξεται πλῆθος. εἰ ὃ' ἀπέχοιτό τις ἆφρο- 

1π Ἡαταπι οοπιπιπΠ(αἴαπι πυ]]α παπι ΠοπιαςΠο ᾿οοπΠΓε-- 

Ὠτο ρο[απῖ, Ίεφπα επίπι ορι5 αἰἴηποά 1ρῇ5 «ΟοΠΙπΙΙΠΕ 

εβ, πεφαο Ἱᾳ ποετνῖς οοαιπιιπηϊία οἨ Ύπαπι ποεγγο[ανη ἵπ 

πιαπ] δις σεπας αἆ αΠεοίί [Ποπιασμῖ οοπΓεπίαπι ρεγνεμῖαί. 

Αά Ποπιαςµιπι επῖπι α Γεχίο εετερτῖ οοπ]ησῖο πετν] ΤεγΙΠ-- 

τας, αἆ Πιαπας νετο ἁοτ[α]Ις πιεάα]]αε τερῖοπε αἆ [εχίαπι 

νε] Γερίίππαπι νε] οοἰίαναπι γεγίερταπι. Ῥατίες εΓΡο α [εκία 

οοι]ασαίίοπο πεγνος [οτ]ίας Πιοπιας]ο, ΠΟΠ ΠΙΑΠΙΙ Όοπι- 

ραίί ταϊϊοπί σοπ[επταπεαπι εΠ.  Αίᾳπε ἆε Ίτεπιογε {α]ία 

ππραπίας οπῖ Ῥγορίου γεπεγῖ αρ Ιπεπίῖαπι ΡΥΙΗΙοΠΕπι Ρί6- 

παἀἴποπι ασσππια]α[[ο ραίαηῖ,  Αἰηαί γεπας απἰάεπι ϱπαΠι-- 

αιαΙπ εχ Υαοιαίίοήε ποπ ΠΠ ΡρΙείπογαπι ΓαβαΙ, ἀεπιῃς 

οπίπι Ίοο 1ρῇ5, αὐαπάα ἴαπεπ Πιοππαςπαπι εχο]αῖε, 41 πα 

νεωοτίς αΡ[ήποπΗα χορι[Πηιαι ἀρ[απι εΠιοῖαι, εἰαπι[ 

Ρ]επΙμάἴπεπι ασοοχνοῖ, δὶ απῖδ ααίεπι ξεπρεταηίες νιναι, 

Ραΐατε Ρ]επαάϊπειαι ραπ αεοππιη]αγο να]άο ανά ανα 

ο. Νοπ επίπι Ἰΐς, [εά οἴἶο[φ Ρ]επίπάο εἰβοίίαν, 8ἱ 
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ιδισίων, γυμναξόμενος οὕτως ὥσπερ οἵ τ αθληταὶ καὶ οἳ 
σκάπτοντες καὶ Θερίξοντες 1 τινα χειρωνακτικὴν τέχνην 

µετιόντες, οὐκ ἀθροίζουσι πλῆθος. αλλ ἐν τοῦ μηδὲν ὧν 
ἴσασι δύνασθαι σιγῆσαι συμβαίνει τοῖς ὀψιμαθέσιν ἔναν- 

τιώτατα λέγειν ἀκαίρως «φλυαροῦσι. τίς γὰρ ἦν ἀνάγκη 
/ράφειν «ημόκριτον μὲν εἰρηκέναυ μικρὼν ἐπιληψίαν εἶναι 

τὴν συνουσία, Ἠπίκουρον δὲ μηδέποτε μὲν ὠφελεῖν ἀφρο- 

δισίων κρίσιν, ἀγαπητὸν ὃ) εἰ μὴ θλάψειεν; ἐπὶ γὰρ τῶν 

ἐξ ἀγροδισίων ἀμέτρων νοσησάντων ἐχρῆν εἰρῆσθαι τοὺς 

λόγους, οὐκ ἐπὶ τῶν ἐναντίως αὐτοῖς διαιτηθέντων. ἀλλ 

ὅμως καὶ ταῦτ᾽ ἔγραψαν οἱ περὶ τὸν Σαβίΐνον, οὐκ αἰσθα- 
γόμενοι τῆς ἐναντιολογίας. ἀτοπώτατον δὲ καὶ τὸ παραφρο- 

νῆσαι διὰ τὴν τῆς συνουσίας ἀποχὴν τὸν Ἰ]υδίωνα” φασὶ 

γὰρ ὅτι ἀθροισθὲν ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ τὸ σπέρμα τῷ πλή- 
Όει βαρῦνον αὐτὸν εἰργάσατο τὸ τῆς παραφροσύνης σύμ- 

πτωµα, καθάπερ ὁστοῦν εἴωθε Όλιβον ἐπὶ τῶν καταγμάτων 

τῆς κεφαλῆς ἡ 9) ἡμστέρα χεῖρ ἐργάξεσθαι παραφροσύνην" 

ἐν ᾧ πάλιν δείκνυνται μηδ ἀνατετρημένῳ τινὶ παραγεγονό- 

4 

ᾳπῖς νεο αὗαεία νεποτα ία οχκαισοεαίασ τί αἰ]]οίας, Γο[- 

Ἴοτεν, ππε[οτες απ ππαΠΠΑΥΙ8Πι αΠαπαπα αβεπίες ατίεπι, 

Ῥ]επ]μάίποπα ποῦ αοθγναῖ, Ὑεγαπι θπῖα 4ιαθ ποχαπὶ οοΠ-- 

Ώοετε πεφπεαπΕ, οομϊηρῖί [ετο ἀἰ[οεπίριας τξ ραγραπΠΙ[Π- 

πια Ῥτοπιαπί, ἆππι ἀπιεπιρεβίναο πηραπίατ, απ΄ (πας 

{αἲξ πεσεβαίας [ογἱυαιιάϊ Ώεπιοσγίίασα α πάει ῑκ1[α οΟ1 {111 

ερΠερῄαπι Ῥατναπα ε[ε, ΕρίοιγαΠι νετο ναησγῖς 11 π-- 

4υαπ1 Ρτοάε[ε, ]πουπάυπι ἵαπιεη Π ποἨ ]αε[εγῖτ) 1Π ααρτῖθ 

Παιἰάεπι οἳ Ἱπππιούοταίαπα νεπετεπι ἀῑοῖ ΊιοῬ ΓογπιοΠες ΟΡΟΓ-- 

Ἱεραί, ποἩ π Ἠὶ5 απῖ αἆ αἀγετ[αιῃ ΠΡΙ νίνεπαϊ {ογπιαπι 

Ππβηπεταπί, ὙΨετιπιίαπιεΠ Ίαεο 9ποφπο [οηρβίι Φαρίπις 

οοπἰγαἀἰοίῖοηπεπι Ποη ῬΡετοῖρίεη,  ΑΡ[ανάΙΠπηνααι θεἰίαπι 

ε[ἰ οῦ νεπεσῖς αρ[πεπί]απι ΡΥΙΠΙοπεπι ἀε]τα[[ο, ΑΙί επῖπι 

ποεγναίαπαι 1. οεχερτο ρεπΙίπχαπι ἨῬεπ]ωάίπε σταναίαπι 

ἀεμνῖαπι [γππρίοπια εἴΠοεγα, αἱ ος ἵπ οαρ]1 {Γαεἱιισῖς Ρτε- 

ΙΠΕΠς εἰ ΠπάΠπι56 ποβτα ἀθ[σίαπι ΡΙΟΕΓΕΗΓΘ εοπ[αεν1ί. Όιατα 

τωτ/απι [εγεργαίο πα] [ο αάξιλΤο ἁοπιοπ/[αί. Όυπα πῖς 
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τες. ὅταν δὲ ἢ τοῖρ, δακτύλοις ἐπιθλίψη τις ἅμα ταῖς µή- 

νιγξι τὸν ἐγκέφαλον ἢ} διὰ τῶν καλουμένων μηνιγγοφυλάκων 

ἢ καὶ πρὸ τῆς ἀνατρήσεως ὁστοῦν ἐμπιεσθὲν Ὀλίῤῥη τὰ 

µόρια ταῦτα, παραφροσύναι μὲν οὐ γίνονται, καταφοραὶ 
δὲ βαθεῖαι καὶ αἀναισθησίαυ συμβαίνουσε, κακουµένων ἰσχυ-- 

ρῶς ἐνίοτε τῶν οὕτω πασχόντων, ὥσπερ ἐν ταῖς ἰσχυραῖς 

αποπληξίαις. ὅταν δὲ καὶ τὰ ποικίλα πτύσματα διὰ τὴν 

ἐποχὴν τοῦ σπέρματος γεγονέναι, κάλλιστόν ἐστι μηδ νει- 
λέγειν αὐτοῖς. ὑβρίξειν γῶρ ἑαυτόν ἐστιν ἐλέγχοντα μετὰ 

σπουδηῆς μηδεμιᾶς σπουδῆς ἄξια. λέλεκται ὃ οὐ ταῦτα 

µόνον, αλλὰ -αἱ ἄλλα πολλά γε ὁμοίως αὐτοῖς, ὧν ἓν καὶ 

τοῦτ ἔστι, τὴν εἰς ἕδραν ἀπόστασίν φασι γενέσθαι τῷ 

ΤΠυθίωνυ διὼ τὴν γειτνίασιν τοῦ χω- [208] οίου, καθ 
ὃ τοῦ σπέρματος ᾗ ἀπύκρισις γίνεται, διὰ δὲ τὴν εἰς ἔδραν 

ἀπόστασιν ακολουθῆσαι τὴν στρα)γουρίαν. καὶ μέντοι καὶ 
ἄλλα τινὰ λέγουσιν, ἐξ ὧν ἐγκράτειαν ἀφροδισίων ἐποπτεύ- 

σειεν ἄν τις οὔτ ὀλίγων οὔτε μικρῶν νοσημάτων αἰτίας 

γίνεσθαι. καὶ ταῦτα γράφουσιν αὐτοὶ μνημονεύσαντες ἐν 

απέοπι αιῖ ἀῑρΙε οεγεβγαπι οππα πιεπὶησίθιι Ρτε[ΠεγΕ απ 
Ῥεχ γοσᾶίας πποπῖπραπι ομ[ιοἆεθ αι! εἰἶαπι απἲο ΡεΓ[οΥαΙ1ο-- 

Ώεπι ο5 Ἱπρτε[απι Ἰαί[οε ρατῖε Ῥτεπιαπί, ἀελτία ἨΟΠ 

Πιπί, Γεὰ οπίαρµοταφ Ῥτο[απάαε εἳ απαε[µείαε εοπΠησιαπῖ 

{ορογαίί6 Υοµεππεπίεσ Πα Ιπίογτάμπι αΏεοίῖδ, ᾳαοπιαἁπιοάιιπι 

π νε]ιεπιεπἰῖρας αρορΙεχῖῖδ. Εϊ νετο παπι γατα Γραῖα 

οῦ ΡεπΙατας τείεηΠΙοπεπι {αοία ε[[ε ἀῑσαμῖ, 5δεἆ ΟΠΙΠΙΙΗ1 

ΠΙΙΠΙπΠο 1ρῇς οομίταάίεετο Ἱιοποα[ι([Ἡπιαπι ποπ εΠ, Ομῖ 
παπη(αε Ππά1ΙοΓε Παάίο πα]]ο ἀίσηα ατσιῖῖ, 15 ΠΕΙ 1ΡΠ. 1-- 

Ἰατίαπι {αοἳί. Αἰααῖ ποη Ίαεο [ο]απι, γεταπι εἴῖαπι εἰ αἰία 

πιω]ία Ἠΐς Ππϊ]ίες ἀῑσία [ιπῖε, 1ΠίεΓ φπαθ Ἠοο απιπη εἴ. 

Α]απί εηῖπι Γαοίαπι Ῥγίμίουϊ αᾱ [εάεπι αὐ[οεί[ζαπι Ρτορίετ 

Ἰοοί, απο ϱεπΙίπγαε εκοτείῖο Πέ, γυιοϊπ]ϊαίοεπι αο Ρτορίες 

[ράῖφ αὐ[οείζαπι Πγαπσατίαπαι οοπ[ε(μίαπι, Ῥταείετεα α]ῖα 

αιιαεάαπα Ρρτο[εγαπί, εκ ααἶθιας αααῖς Γα[ρίσαίας Γαεγίί 

νΕεΠΕΓΕΟΓΙΠΙ αββΙπεπ[ϊαπι πε(Πε ῥραποοταπι πεφιε Ῥαγνο- 

τωῖα ΠΙΟΙΒΟΣΙΠΙ σαµ[απα ε{ῖο, Αἰᾳαο Ίαεο 1ρᾷ [οηραπί ο 
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τῇ τῶν προκειµένων ἐξηγήσει «{ημοκρίου τε καὶ ᾿Επικού- 
ῥου, µηδέπω μηδὲν ἀγαθὸν ἐξ ἀφροδισίων γίνεσθαε φα- 
σκόντων. τὸ δὲ δὴ πάντων σοφώτατον, ὥσπερ ὁ σπασμὸς, 

φασὶν, ἐπὶ πληρώσευ καὶ κἐνώσευ γίνεται, κατὰ τὸν αὐτὸν 

τρόπον ἔπεσθαι ταῖς λαγνείαις καὶ ταῖς ἐγκρατείαις κοινὰ 
συμπτώματα, Λλογισμοῦ τὲ καὶ νεύρων πασχὀντων. ἐξ αὐ-- 

τῆς οὖν τῆς σοφίας αὐτῶν ὁρμιθέντες ἡμεῖς καὶ πιστεύσαν- 
τες αληθῆ λέγειν οὐδὲ τοῖς ἀθληταῖς ἐπιτρέψομεν απέχε- 

σθαι συνουσία μή πως ἐκ τούτο σπασθῶσιν ἢ παραφρο- 

φήσωσι" καὶ ταῦιά γὲ πάντα καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τἄλλα 

ὕσα κατὰ τὴν διήγησιν ἔγραψεν ὁ Ιπποκράτης γενέσθαυ 
τῷ. ΠΠυθίωνί φασιν, ὧὠς ἀκριβῶς πεπεισμένοι τὴν τῶν 

ἀφροδισίων ἀποχὴν αὐτῷ προηγήσασθαυ τὴν κόσον, κΝαίεου 
κατ αρχὴν εἰπόντες εἰκὺς εἶναι ταῦτα τῷ ΙΠυθίωνι γέγο- 

νέναι διὰ τὴν αποχὴν τῖς συνουσία. αὐτοὶ γὰρ ἀποχὴν 

αὐτὴν ὀνομάξουσεν, ἀλλ ὕστερον ἐπιλαθόμενου τὸ μετρίως 

ἐν αρχῆ λελεγμένον ὑφ) ἑαυτῶν εἰκὺρ καὶ πάντως τούτου 
γεγενημένου τὸν λόγον ποιοῦνταυ. καΐτου Υ εἰ παρὰ Γῆς 

- 

1π Ῥτοροβίογυπι αερτοτάαπα εχρ]οαίίοπο Ώεπιουγίίαπι, Ερὶ- 

ουχ απ ΠΙΙΙ οοηπιοςἱ εκ γεπετεῖ Πεγί Ρτοπιποία[ε α[Το- 

ψεταΏί. Αἱ οετίε ηιοά οπιπίαπι ε[ι [αρίεπιαπιαπα, ϱθπι- 

αἀπιοάιπι οοηνΗ]{Πο, ἀπααῖαηὲξς ἴππ τερ]εἰιομί ἔππι Ἱη- 

απ1ῖοπε [αρεγνεπῖε, εοάεπι 1ρ[ο πιοάο Πρίάϊπεπι εἰ οοΙΙ- 

ἐππεπί]απι ἴππι ταἰιοσϊπαΙοηπ15 ἴωπα Ἠεχνογαπι α[εοίογαπι 

οοπιπηἁηία [γπιρίοπιαία οοη{εηαμπίμσ. Ἀος Ιδίίας Πογιιπι 

Ἱπιραία [αριεπίῖα 4ο Υετα ἀϊοετο οοπβάἀειίε πε(ε αἱ]ι- 

Ιείας 1ρ[ος α οοποιΡβΙ {ΕΠΙΡΕΤΩΥΟ ΠΠΕΠΙΗ5, πε εκ εα τε 

γε] οοπγε]]απίαχ νεὶ ἀεβρίαπι. Ἠαεο πΙπηῖταπι οπιηῖα αἷ- 

απε εἰϊαπι α]ία «Ἡαο Ιπ εκροβίίοπε [ορ Ηἱρροογαῖες 

ΡΥΙΠΙοπΙ {αοία {αϊ[Πε α]απί οοπΙΙΠεΠΗΙαΠῃ ΥεΠπεΓεοΓΙΠΙ ἨΙΟΓ- 

Ῥαπι 1ρβιι5 Ργαεοε[[Πε ρ]απε οουβ{, ΎαΠαπιαιαπι 1Ρῇ αἳ 

Πο ἀἰκεγιιπέ, γογΙ[ῖ]ε ε[Τε Ίαεο αεοϊἰἁϊ[ο ΡΥΙ]ουί 

Ρτορίεγ εοπουΡίίας αὈ[πεμίῖαπα, αἴιάαὶ 1 ἀποχὴν ποπιῖ- 

παπί. Ὠεϊπάε αποά αΌ ΙΠΙΠο πιοᾷεταίε ἀῑκεγαπί, αεφ παπι 

εἰἴε ο ῥτογ/[ας εἴίαπαι ἆθε τε [αοία ογαϊοπαια {πα αηί. 
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ἑερὸν ὁ Πυθίων ὧκει, τής ἀνάγκη τῆς ἀποχῆς αὐτῷ τῶν 
ἀφροδισίων, μηθ ἑερε µήτὲ προπόλῳ τῆς Φεᾶς ὄντι] 

πάντως γὰρ ἂν ἐπ αὐτοῦ τοιοῦτόν το μᾶλλον ὁ ᾿/πποχκρά- 

της ἔγραψεν Ἠ ὅτι παρὰ Ιῆς ἱερὸν ὧκει. ἀλλ εἰ καὶ 
προπόλος 3 ἱερεὺς ὑπῆρχεν, οὐκ ἦν ἀἄναγκαῖον αὐτῷ διὰ 
παντὸς ἀπέχεσθαι τῶν ἀφροδισίων, ὥσπερ εἰ ᾿ 4ρτέμιδος ἢ 
᾿4θῆνας ἦν ἱερεύς. αλλ ὕπερ ἔφην ἁρτίως, ἐλέγχειν σπου- 
δῇ τὸ μι σπουδῆς ἄξια, τῶν ατόπων ἐστί. καὶ τοίνυν - 

ὃη (999) παυσάµενος τῶν εἰς ΠΠυθίωνα κακῶς εἰρημένων 

τοῖς ἑξηγηταῖς ἐπὶ τὸν ἑξῆς ἄθῥωστον "Ερμοκράτην µετα- 

βὰς κατὰ τὸ συνηΏέστερον ἐμαυτῷ τὰς ἐξηγήσεις ποιήσο- 

µαι, μὴ πάνυ φροντίξων ὦν ἔνιοι γεγράφασιν οὐκ ὀρθῶς, 
εἰ μὴ µεγάλη τις ἀνάγκη γένοιτο. πρύτερον δὲ περὶ τῶν 
χαρακτήρων ἐρώ τι. 

Οὐκ οἵδ' ὅπως ἐδυστύχησε καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον ὥσπερ 
τν» Δ -- ς / Π ῃ 5). 

καὶ ἄλλα πολλα των [πποχρατους, τὰ μὲν ἄλλως διέσκευα- 

Ει [απε ΠΠ Ῥτορο Τε]]ηγῖς {ππρ]απι ΠαΡίία[εί Ῥγιμίο, 4παθ 

1Ρῇ εγαί πεσε[]ίας αἱ {6 α νεπογεῖς [εππρετα[ει, αιῖ ἆεαε 

αιθιθ ο[[εί Φαοεγἀοδ πεατπε αεἀϊίαας. Βτοτ[αθ επῖπι ἆε 

εο Ηϊρροοταίες {α]ε αιϊάάαπι Ῥ]ειιῖας [οτιρ/ [εί Ύπαπι αποά 

Ῥτορο Γε]αγῖς [αογιπι Παδιία[[εί, Ίπιο Π αεἀίαας απ [α- 

οεγάος ΓΙΗΠες, ποπ εγαῖ 1ρ[ῖ πεοείε πα Ῥετρείιο α νεπε- 

τεῖς αρβιπεγεί, αο {ἱ Ώϊαπαπο απ ΡῬα]]αάϊς [αορτάος εί[Τεῖ. 

Ὑετιπα ααοά πιοάο ἀῑπί, [ἰαάϊο[ε απβαετε α1ιαε [ἰαά1ο ἵπ-- 

ἀῑσιηα [απί Ιπίος αὐ[ατάα οεηΓ[είας. «ἆαπι 61560 αἲ Ἠῖς αιιῖ 

ἵηπ ΡΥΙΜΙοΠΕΠΙ ΥΙΠΙο[ε αρ Ιπίεγρτείβιας εχρ]οαία [απί ἆε- 

Π[επς αἆ αεστοίαπι Ηεγπιοογαίειι ἀἰστε[ας Ῥτο Ρρεου]αγί 

πιϊμῖ οοπ[αείαάἶπε εκρ]απαίῖοπες {αοίηγας Γαπα, Ποπ αᾱ- 

πποάμπα ἆε Ἠΐς [ο]]οϊέας ᾳπαθ ποππια]ῖ ποηπ τεοίε [οτίρ[ε-- 

τυπί, ΠΙΠ ππασπα παεάαπι αχρεαῖ πεοεῄβιία. Ἐρδο γετο 

Ρτῖιαθ ἆε οματασίεγίδας αααῖά ἀῑοίαταςδ [απ], 

ΜΙτος Ἠα]ας Ηδπι, αἱ αΠοταπα εἴῖαπι Ηιρροοτα[ἶ5 πιπ]-- 

ἴοναπι ΠπΓεμοἰίαίθνα, ααοχαπι ά [αι ἀἰΠιραια, 11 αἰϊᾳαιά 
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σένα, τὰ δὲ τοῖς ὑπ αὐτοῦ γεγραμμένοις παρακείμενόν τὸ 
ἔχοντα. βέλτιον δ) ἦν ἴσως φάναι μὴ τὸ βιβλίον ἐν δυστυ-- 

χίᾳ γεγονέναι, τοὺς δ ἀναγινώσκοντας ἡμᾶς αὐτῷ χρόνον. 

απολλύντας εἰς ἄχρηστον πρᾶγμα. προσγέγραπται }οῦν 

ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως τών συμβαινόντων τῷ Πυθίωνυ. 

πρῶτον μὲν ὁ τοῦ π γραμμάτος χαρακτὴρ ἔχων ὀρθίαν 
µέσην γραμμὴν, ὣς ἔνιοι γράφουσι τῶν ἐννξακοσίων χαρα- 
κτῆρα. μειὰ ταῦτα ὃ ἐφεξῆς γέγραπταυ τοῦ π γράμματος 

ὃὁ χαρακτὴρ οὐδὲν ἔχων ἐν μέσῳ. καὶ μετα τοῦτον τοῦ 

ου καὶ μετ ἐκεῖνον τοῦ µ, ὑστάτου δὲ τοῦ υ. δητεῖν οὖν 
οἸναγκάσθημεν ὅ τί ποτὲ σημαίνουσιν χαρακτηρες οὗτοι, 
[209] κατὰ τοῦ μηδὲ γινώσκειν ἡμᾶς εἴθ “/πποκράτους 
ἦν ἡ τις ἄλλος ὃ γράψας τὰ τοιαῦτα καθ ἕκαστον τῶν 
ἀθῥώστων. ἀλλὰ καὶ τοῦτο αὐτὸ ζητεῖν ἀναγκασθέντες ἔνοή- 
σαµέν, εἰ μὲν ὥσπερ ἐν τούτω βιβλίῳ τοὺς τοιούτους χα- 
θακτήρας εὑρήκαμξεν, οὕτω κάν τοῖς ἄλλοις ἅπασυ τῶν ἐἔπι- 

δημιῶν ἐφαίνοντο προσγεγραμµιένοι τῇ διηγήσει τῶν συµ-- 
βάντων τοῖς ἀθῥωστοις, ἴσως ἂν ἦν εὔλογον ὑφ Ιπποκράτους 
αὐτοὺς προσγεγράφθαι φάναι, μήτε ὃ ἐν τοῖς ἄλλοις βι- 

λαβεπί Γοπῖρίιϊς Ἡ]ρροογαῖίς αἆ]εοίιπῃ. ἨΠεοῖῖας ἀἶσαπι ΤΟΥ-- 

τα[[ε: ΙπΓε]ῖοεπι ποπ Γμ]ῇα Ἡρταπα, οαείεταπα εις Πο Ἰ6- 

οἴογες, απ ἴεπιριῃςδ 1π τε ῬετάΙπις Ἰπαπῖ, Α4 εχ]ίαι 

ἀσ1ίαγ παγταοπῖδ εγεηίοταπι ΡΥ(μιοπῖς αἀ[οπρία εΠ. Εχῖ- 

ΠΙΗΠΙ π Ἰϊίεγαρ ποία, τεοίαπι Ἠαῦθεπβ 1Π ΠπεάΙο Ἠπεαια {ο 

υπ, πί αυἶάαπι [οτιβραπί ΠΟΠΡΕΠΙΟΥΗΠΑ ποίαπι, Ὠεϊπάο [οχ]-- 

Ῥία ε[ί π Ιίογαο ποία ΠΙΗΙ 1π πιθάῖο Ἠάβεηδ. «Ίο ου, 

ΓΗῦ. απ απι 37 ρο[ἴνεπιο Ύ, (Οοαο Ιρίίαχγ Γαπηις ποἰαε Ἠαθ 

ααιά Πρμαβοεπέ Ἰπνε[ίσατε, Ἰάᾳπα Ιποετίῖ Ηἱρροοταίῖεηε 

Επι απ΄ αῑας Ἱ[α Πησιι]ῖ αἆ[οτ]ρ[ετΙί αερτῖ. Ὑεταπ πο- 

Ρΐ6, οὔπα Ἰοο αρ[απι οοπιρα]{ Ἱπάαρατοπιμδ,. ἵπ πιεηίεπι 

νεπ]ξ, { αἳ Ἠου 1 Ἠμτο οα5δ ΙΠΥΕΠΙΠΙΗΦ Ποίαςδ, {ο 1π α1]8 

εἰίαπι Ημτίς νι]ραγῖππι ΠΙΟΥΡΟΤΙΠΙ οπιπῖρις οοπιρεγΙ/Τεπις 

ΠαΥγαἰ1οπ] εοτΙπι παπα αεστῖς αοοϊἀεταπί αἁ[ογιρίας, ΠΟΏ 

{π Γοτία[ις αΡ[οπιπι αἳ Ἡϊρροογαίο ἀϊοετε αἀ[ογῖρίας, παπο 

οπι Ἠεαε ἵπ αἰῖ Ηργῖδ Ιπγεπίαπίαχ ποε(αο εἰἴδπι 1π 
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βλίοις αὐτῶν εὑρισκομένων, αλλὰ μηδ ἐν αὐτῷ τῷ τρίτῳ 

διὼ πάντων ὁμαλῶς των ἀντιγράφων, ὑποψία τις εὔλογος 

εἰσῆλθεν οὐχ ἡμᾶς µόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν ὑπό 

τινος αὐτοὺς προγεγράφθαι, τάχα μὲν ἐπιτρίῤοντος τοῖς 

μαθηταῖς, ἵν ἔχη σαφηνίζειν ὧς τι µέγα τὸ καθ ἕκαστον 

αὐτῶν δηλούμέενον, ἴσως δέ τινος αὐτῷ μόνῳ πεποιηµένου 
τῆς καθ ἕκαστον ἄθῥωστον ὠφελείας ἐπιτομήν. εὐθὺς γοῦν 
ἐν αὐτῷ τούτῳ τῷ προγεγραμμένῳ ἸΠυθίωνι τὸ μὲν τὴν 
διὰ Γμιέσου γραμμὴν ἔχον πι δοκεῖ σηµαίνειν πιθανὸν, τὸ 
δἱ ε... . »” 18 - 2 Λ ’ Ε .. 

ἑξης αὐτῷ πυ πληδος, ᾧ παλιν το ου γεγραμµενον ἐφεξης. 
τ » , ς ος ε ’ ” - 

οὔρον δοπει σημµαίνειν, ως ἐξ αμφοτέρων ὀδηλοῦσθαι πλῆ- 
3. 55 3 κ.» η ” -” 

Όος οὕρων. εἷτ ἐφεξῆς τὸ μὲν µ τῆς τὲσσαρακοστῆς ἡμέ- 
3 [ : »” ” Φ 3 3 -- 

ϱας ἀἄναμιμνήσκειν ἡμᾶς, τὸ δὲ υ τῆς ὑγείας. ἐξ ἀμφοῖν 

δὲ τούτων δηλοῦσθαυ κατὼ τὴν τἐσσαρακοστὴν ἡμέραν 
-” Δ 3 .. ” ’ 3 

ὑγιασθηναι τὴν ὃ ἐξ ἁπάντων τών χαρακτήρων αΌροιζο- 
, , , ’ λ - η 3 

µένην διάνοιαν γίνεσθαι τοιαύτην, πιθανὸν εἶναι διά το 
» ” 3 , »/ 3 ἀἃ ” ) ΄ 

πλήθος τὼν ἐκκριθέντων ουρων αὐτο λυθήῆναι το νόσημα 

καὶ ἡγιῆ γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ τεσσαρακοστῆ τῶν 

1ρ[ο Ίου {εγίίο, 1π οπιΠΊΡιι απο εκεπιρ]ατίθας, πιετῖίο 

ἵπ Γα[ρίοίοΏσπι ΠΟΠ Ἠο5 Ταπίαπι νοπίπης, [εὰ πια]οτας εἴῖαπι 

πο [γὶ, αΡ απο ο[Γε αἀ[ονῖρίας, {οτία[Πε αποά ἀῑ[οιρι]οβ 

ἀείίπετεε, τὲ Ρο[ει ἀεο]ατατο απ φαιά ππΙΠουπα αιοά, 

ΠΠ απαε(Ὀε εαγαπι ἀαμοίατεί. Ροϊιξ εἴαπι οοπιρεπά τα 

ΠΡΙ α αἱ Γο] {ασοετε πμ] ίαῖδ, ϱπαπΠ οαρετεῖ εκ Ππρυ]ῖ5 

αοστῖ. ὉὈϊ ἵπ ου 1ρ[ο αἴιεπι ϱοΠΙΠΙΟΠΙΟΓανΊΠπιας ΒΥΙµΙοπε, 

ᾳποά ἀἰάποίαπι Ῥεχ πιεδίαπι Ἱπεαπι Ἠαβρεί Υπ, νἰἀείατ πι- 

Φανὸν, 14 ε[ι νεγιιπι]]ο, [ισπιβσαγα; [επεπςδ π πλῆθος, 1 

εΏι αραπάαπίίαπι, α΄ 4πο Παπ ου [οηρίωπι, οὖρον, Ἰὰ εἴ 
πγήαπα Πσπίῄβσαγα νἰάείας, τπαἳ εκ απιροβας βσαοείατ 

πληθος οὔρων, Ἰὰ ε[ι ααπάαπιία πτίπας, ἀείπάε 3 α:ια-- 

ἀγασε[ίπιαπα πορῖς ἀῑεπι οὗ οουἱο5 Ῥοπετε: Ί ὑγείαν, τὰ ο[ὲ 

[απ]ϊαίεπα, αἴηιαο Ίαεο απΠθο Ππιεγργείατί, «παἀταρε[πιο 

ἀἷς Ποπιῖπεπι οοπνα]α][ῇθ. Εί οο]]εοίαπι εκ οπηῖΡιςδ ὨοΙῖ8 

απο είζε Γοπίοπίίαπι, τεγιππι]]ο ε[[ε οἨ αδιιπάαπ[ῖαπι τες-- 

ἀῑίας ατίπας Ρτοριι]/{αίαπι ἐρίαπα ππογῦαη ε[ε εἰ ῬΡει[απᾶ- 



τς ΑΥΤΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ αΤΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 5οῇ 
ΓΚ. Οµατι, ΤΧ. [209.1 : Εά. ΒαΓ, Τ. (3990.) 

” «” ι) 3 [ή - ’ Γὰ 

{᾽μερῶν. ὮΌὅτι μὲν οὐκ ἓν ἅπασυ τοῖς αντιγραφοις εὑρίσκεταν 

τὰ προσγεγραμµένα κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον εἴρηται καὶ 
; 3 4 ” Γ 4 - ο ο ὃ ἈιΦ 

πρὀσῦθεν. αλλὰ νὺν φημὶ μηὸ ἐν οἷς ευρίσκεται, μηδ ἓἕν 

τούτοις ἅπασι τὸν πρώτον ἄθῥωστον ἔχειν τινα τοιοῦτον 

Ζαρακτῆρα. τὸ ὃ οὖν ἔχον τῶν ἀντιγράφων αὐτοὺς τοὺς 
4 νά , ” ὃ ο / ο Δ Ν ΤΙυΘἠ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσέεως τῆς κατὰ τὸν Π]υθίωνα χα- 

θακτῆρας ὡδί πως ἔχει γεγραμµµένους, πι π 0ου µυ. ὅτυ 
ὃ εὔλογόν ἐστιν ἕκαστον τῶν χαρακτήρων σηµαίνειν ὃ διῆλ-- 

” -” - ., 2ης / 

ὧον ἄρτι μαριυροῦσιν οἳ τοῖς ἄλλοις αθῥωστοις προσγε- 

θαμμένοι. παταχόθεν μὲν γὰρ πρόκειται τὸ π τὴν διαμέ- 
νουσαν γραμμιὴν ἔχον. ἐπὶ δὲ τῇ τελευτῇ τοις μὲν σωδεῖ- 

σιν υ προσγέγραπται, τὴν ὑγείαν σηµαϊῖνον, τοῖς ὃ ἀπο- 

Φανοῦσι τὸ 9, καὶ τοῦτο δηλονότο τὸν Θάνατον ἐνδεικνύμενον. 

ἐν ἀρχῇ οὖν τῶν μὲν τοιούτων σημαίνειν φαινομένων τὰ 
’ - 2 » ” .. Ἄ ιά 3 . 3 

λεγόμενα, των ὃ ἕν τῷ µεταξυ πιθανών ὄντων ως ἔφαρ- 
/ - ” Φις Τ ΜΑ ε /΄ 

µόξεσθαι δυναμένων τοῖς ἐπὶ τῶν αθῥωστων ὑφ {πποκρα- 
» , ε ον ) ς / οι η - ’ 

τους εἰρημένοις, Ίμιν μὲν 9 µαταιος ἀθλος ἐπὶ του Πυθίω- 
»/ 3, 3 ον 

νος ἤνυσται καὶ κατὼ τοὺς ἄλλους ἀνυσθήσεται, τὸν χρόνον 
᾿- ΄ ΄ 

εἰκῇ κατατρίβουσιν. οἳ σοφισταὶ δὲ καὶ διὰ καὶ τὴν τοιαύτην 

ἔαπι Ἱοππίπεπι αιαάταρεβπιο 4ἱθ. ΑΙ Ἰαεο ποπ ἀπγοεπῖγά 

αἁ[ογ]ρία Ίου πποᾷο ἵπ οπιηῖρας εχεπιρ]ατίρις απίε ἀῑχί, 

Ίωπο ἀἶοο πθο 1π αιάρας Ιπγεπῖαηίιις, 1π Ἠῖ οπιπῖβιιβ 

Ῥτίπιαπι αεσγαπι Ἠαρετε ἴα]επι Ποίαπη. ΈἘΤΡο αµάο εχεπι- 

Ῥ]ατία ποία Ἠαροεπί 1π Ώπε αἀ[οτιρίας πατταοπῖ ἆθ 

Ῥγιμίοπε, απο Παρεπί 1η πιοᾶµπι [οπρίας: 7π.π. ου. 1. Ύ. 

Ῥουτο αιοᾶ ταἰ]οπί εοη[επίαπεαπαι Πἱ πηαπα(μαιπ(ιις Ποίθηι 

ᾳαοά πποῖο ἀῑκί [Πσπίβοατε οοπβγπιαπί Ί]]ας, α1ιαο -α]]8 

Γαπί αερτῖ αἀ]ιηποίας, ΊἈαπι πρίμε αἀ]αςεί γπ Ἠπεαπα Ἠα-- 

Ῥεπς ππεάῖιη ΙΠΠίενΓεσαπίεια; αἆ ΆΠΕΠΙ νετο [αρεγ[α ρις 

Ί αἀἀϊίαπι ε[ι, ὑγείαν ἀεποίαᾳπς, 1 ε[ι [απιίαίεπι, ἀε[απ- 

οἱ] ϐ, αιιοᾷ [αι]]οεί Θάνατον, 14 ε[ῖ πιοτίεπι, Ιπάϊσαϊ, 

Ῥνίπια σαχ ᾳπαπᾶο εα [ρπίβπσοατε νἰάεπίατ 0149 ἀῑκί- 

πωμς, εἰ πιεᾷῖα Επί ρτοβαρ]]ία, Π1ρρο 4παο Ηιρροοταίῖς ἆθ 

.αερτῖς ογαΒοπϊ ε[Πε οοπ[επίαπθα Ροβιπί, ποβῖ αἶάεπι 1π- 

αμ] Ίαρου ἵπ Ῥγίίοπε οοπ[εοίαθ εἰ, εἰ 1Π α5δ οοΠ{- 



5ο8 ἳ ΙΠΠΟΙΚΡΑ4ΤΟΙΥΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΩΙΝ 1 

Εά. ματι, ΣΧ. [209. 310.] ος Ε. Βα[,. . (299.) 
ἐξήγησιν ὡς προφῆταί τιγες ὑπὸ τῶν μαθητών θαυμά- 

ζονταυ. 

΄ 

ἒ. 
ε ῃ ο] , 4 Δ Π 

[οιο] {ριιοκρατής, Ος Ἠατέκειτο παρα το κπαινὸν τειχος, 

πῦρ ἔλαβεν. Ίρξατο ὃ αλγέειν κεφαλὴν, ὀσφὺν, ὑποχον- 
΄ ” - - Σ 3 ’ 3 ’ 

δρίου ἔντασις λαπαρῶς, γλὠσσα ὃ αρχομένω απεκαύθη, 
[ », «/; 3 . ” ; . ν 

κώφωσις αὐτίκα, Όπγου οὐκ ἐνῆσαν, διψωδης οὐ λίην, 

οὔρευ παχέα, ἐρυθρὰ κείµενα οὐ καθίστατο. αἀπὺ δὲ 

κοιλίης ξυγκἐκαυµένα οὐκ ὀλίγα διΠει. πέμπτη οὔρησε 
Π 3 ως , Ἶ 

λεπτα, εἶχεν ἐναιωρημα, οὐχ ἵδρυτο, ἐς νύκτα παρέκρουσδ. 
5 2 [ή / .. 3 

ἕἔκτη ἐκτηριωδης» πάντα παρωξύνθη, οὐ κατεγόευ. 

Οὐδὲν ἐνταῦθα ληρεῖν ἀπέσχοντό τινὲς τῶν ἐξηγησαμε- 
νων τὸ βιβλίον, αλλὰ διὰ τοῦτὸ φασι 7εγράφΌαι παρὰ τὸ 
καινὸν, τεῖχος ὅτι γεοκονίατον ὂν ἔβλαψε τὸν ἄνθρωπον. 

οἶθίαν ἔεπιρας {ατα ἴογεπίήρας. Βορ]μί[αο Υοχο {αραβ 

οχροπεμά15 αἲ γναϊε αμίάασπι [α[ριοππίαν α ἀἰδοιρι]ϊς. 
/ 

γ. 

Πεγπιοεταϊες φμῖ αἆ πουμε πιΙΓΠα Παδιιαδαιςν ἰρπὶ ε[ξ εοτ-- 

γεριμς. («οερίϊῖ οαριε ί Πιπιδιίφμε ἀοίεγε; Ιιγροε]οπ- 

ἁγίωπι πποἰίιεγ ἱπιεπαεύαιιγ, [ἴπβια ἰπίίο αμα ως 

αείπι οὐ [μγαμῖε, [οπαπιπα ποπ Παδιμίε, [ἰδιιάιμς ποπ 

αἀπιοάμπα, μτίπαε εχα[]αε εἰ γµδεπίες, ἀερο[ίαεφιε ποπ 

Γδ[αεύαπε: αὖ αἶνο εοπιδι[ία εἰ Ποπ ῥαµσα εαϊίδαπε. 

Θμίπιο ἄἰε τεάἁιαϊε τειες μτίπας, [μ[ρεπ[οπες Ἰαδε- 

ὕαπε, πες [μ[άεδαπες [ωῦ ποοῖεπα ἀεἰϊγαυι. «Πίε [ετιο 

αμγίο ἵπο[ιες ευνα[ὲ, οπιπία επαεετδαία Γπε Τπεπῖε ποτε 

εοπ/ίαδαι. 

Νεο ἀε[μπιπί Ἠ]ο πισαχϊ απϊάαπι Ιπἰεχρτείες Ἠ]5 Ἱ-- 

Ῥγὶ, [εὰ 1ά9ο ε[Γε α)ιιπί [οπρίιπι αἆ ποναπ ππαγαπη, ᾳαοά 

ΤΕΟΕΠΦ οαἰσο Ἱπάιίμς5 Ἱιοπαϊαϊ ορια. ΑΙ αὐ 15 ἁμζεῃ- 



ΚάΓΤΓΗΙΠΙΗΝΟΣ ΕΙΣ “ΡΤΟ. ΤΠΟΙΠ{ΝΗΛΙΗΑ 4. 59ος 

Εά. (ματ:. ΙΧ. [210.] ΚΕ. Ραβ, Υ, (300. 
ἕτεροι δὲ τούτοις ἀντιλέγοντες. σπουδῇ πειρώνται ωρλα λες 

οὐ.. δια τὴν τίτανον ἐμγημονευκέναυ τοῦ καινοῦ. τείχους αὐ-, 
τὸν, ἀλλὰ . διότι παρὰ τὸ ἔθος ἀποφραχθέντων τῶν. ἀνέμων 
καὶ τῆς εὐπνοίας τῶν οἰκημάτων ἐν ορ "Ἐρμοκράτης ὧκει 

διαφθαρείσης, ᾗ νόσος ἐγένετο τῷ ἀνθρωπῳ. περὶ, μὲν 
οὖν τοῦ χωρίου καὶ ταῦθ ἱκανὰ, μᾶλλον ὃ'  ἆληθὲς εἰπεῖν 

ὅτι περιττά. περὶ δὲ τῶν συμβάντων. αὐτῷ σκεπτέον ἐφε- 

ξῆς ἀναμιμνησκομένους τῶν ἐν ἑτέροις. αποδεδειγµένων, ὧν 
καὶ κόδ’. ἐσεὶ, πρία. γένη τα πρὠτα τῶν πυρετών εἶναι, τὸ 
μέν. τε πῶν ἐφημέρων ὀνομαδομένων, τὸ 'δέ τε τῶν ἑκτικῶν, 

τὸ δὲ τρίτὸν οὓς ὀνομάζουσιν ὀξεῖς,..ἐπὲ .χυµοῖς σηποµένοις 

γινοµένους. ὅτι μὲν ἕκ τοῦ τρίτου γένου τούτων ὁ. πυρε-- 
τὸφ. ἐγένετο τῷ "Ἐρμοκράτει δῆλον εὐθέως ἐπ. τοῦ φάναρ 

τὸν /πποκράτην. κατὰ τὴν ἀρχὴν- τῆς διηγήσέως ἐπ αὐτοῦ 

τὸ, πῦρ ἔλαβεν.. ὥσπερ γὰρ ἐφ᾽ ἑτέρας. δωηγήσεως ἔγραψεν, 

ἄνθρωπος θερμαινόμενος ἐδείπνησεν, ἐκδείξασθαυ βουλύμε- 
φοᾳ διὰ τοῦ  Βερμαινόμενος ὀνόματος τὴν μµέτριύτητα τοῦ 

ενομένου τῷ δειπνήσαντυ πυρετοῦ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον 
ἓ. πα πντο 

Ώππί [εάπ]οᾳπε Πιάεπὶ οΠεπάετε ΠοἩπ Ῥτορίει οα]οσπα 

αρρε]]αίζε ειπα πον μπα (πίπγαπα, ΥετΩΙΗ φποά Ρταείθγ πιο- 

Τε εκο]η[ῖς νεηἰῖς 6{ αππι Ίαπι αεἆες,. ἷπ. φαἴρας Ηετ- 

ΠΙΟΟΥ8ΐε5 ϱΟπΙΙΠΟΤΑΡΑΙΗΥ,; Ώοπ Ῥεπε ρετ[αάτεπίας, πο 

Ἠοπιίμοπι οονγ]ριαΐ, . Ψεταπι ἆε Ίοοο {αἱΐδ., 86 Ρο[έδς  αξ 

14 ᾳαοᾷ ο[ί ἀῑσαπι, πΙπ]μπι.  Ώε 16. Ἴ8πι "παπα {1 αροῖ--, 

ἀεπαπέ Ῥοτχο. ν]άεπάμπα. εΠι, αο «6οσΗΠι΄ 41.9. αἰίπ. 49” 

πιομ/[γαγΊπιας τονοσαπᾷα πιθπιοχία, -.ἆθ.αμἱραθ, Ίόο τε. 

Ἔτια ε[[ε Ῥτῖπια {εΏγΙαπ1 6επεταᾶ: ἨΠΙΗΠΙ εαραπ, Ύµαθ ἄϊα- 

χ]8ε Αρρε]]απίαν, αἰζεταπι Πεοίοαχυπα, Γθγῖιαι θαχαπα α1ιᾷ6. 

αοπαίας.. γοσαπί οοπ{ε Ῥυϊτιάοταπα Ἡαπποταπι, . Αίας. 6 

ἱετίιο, Ποχαπ1 6επετο {εργεπι αθΙκΙ[Πε Ἠειπιοογαίεπ . Ἠΐπο 

οοπ/{ιαΐ6, ααοά «παπι Ιποῖρῖι 4ε 11ο, ἔαοεεε γεχυα, [ἰίΐπι 

ἀῑσαι Ηἱρροοχαίες: ἴσπά ε[;οοτορίμ», «αι αἱ μι αἰία  ]-- 
Ποτῖα {οπΙρΠε: Οπίάαπι Ἱποα]είοεμς οοεπανῖξ, μῖ Ἰοο νο- 

οβρη]ο;. εαἰεπς» Γερτῖ ππεαἰοον{αίεπι οβεπάογεί φ1ι8θ΄οος- 

ηαίαπα ἴεπεραξ,. 1{α: Ἠ1ο Ίβπεπι βΡρε]]ανιί να]ϊβαπα {εργεπιι - 
Ο6ΑΙΕΝΟς ΤΟΜ. ΧνΙΠ. [, ] 



“ο - ΤΙΗΠΟΚΡΗΤΟΥΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΩΝ 1’ 

μα. Οβα5{. ΙΧ. [510. ο141.] Εὰ. Βα[. Ύ. (2909. 400.) 
νῦν ὠνόμασε πῦρ' τὸν. ἐσχυρὸν πυρετύν. αλλὰ καὶ κεφαλὴν 
ἀλγέειν ἤρξατο μειὰ κωφώσεως.  εὔδηλον οὖν ἐκ τούτων 
ἐστὶν ἐπὶ τὴν Ἀεφαλὴν ἀνηνέχθαι πλῆθος χυμῶν. ἐδείχθη 

ὃ᾽ ὅτι τοῖς" μὲν ' ψυχροτέροις καὶ φλεγματικωτέροις ὕπνου 
τε καρώδεις ἔπονται καὶ τὰ ληδαργικὼ πάθη, τοῖς δὲ Θερ-- 

µυοτέροις ἢ ὅλώς δακνώδεσιν αἀγρυπνίαι τε καὶ παραφρο- 
σύναι. /ἐνομένης οὖν ἀγρυπνίας αὐτῷ μετά τὲ κωφώσεως 
Ναὶ εφαλῆς ἀλγήματου καὶ ὀσφύος ὑποπιεύειν εἴλογον ἦν 
ἐδὺς ᾽πληρώσανὲάας τὴν εφαλὴν [11] χυμοὺρ δακνωδεστέ-- 

ϱους) εἶναυ.' "συμβαίνει ὁ) ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ὅταν: ἅμα 
πυρειῷ θὲρμῷ "καὶ διακαεῖ βλαῤώσυ τὴν κεφαλὴν, ἔπεσθαν 

παραφροσύνας, ὡς ἐμαθες. ' ὅταν δὲ καὶ παραμένη µέχρυ 
δύο ἢ τριῶν ἢ τεττάρων ἡμερῶν τῷ συμπτώματα, βεβαιό-- 
τερον΄ ἔτυ προγνώση’ τήν παραιρρυαύνηνι ὥσπερ ἀμέλεν καὶ 
γὺν ἐπὶ τοῦ "Αρμοκράτους (400) ἐγένετο... κατὰ γὰρ τὴν 

τῆς πέμπτης ἡμέρας διή}ησιν ἔγραψε παβαφρονῆσαι τὸν 
ἄνθρωπον. ὅει δ ὃ υρετὸς οἷορ εἴρηται ἦν δηλοῖ καὺ 
Σθ γλὠσσης σὐμπτωμα" -τὲ γάρ φἠσεν γλώσσα ὃ) ἀρχομένῳ 
ἐπεκαύθη. σηµαίνει δὲ τοὔνομα τοῦτο, Σηρὼν μὲν αὐτὴν 

Αο οαραῖ αποφάς 1] εοερίί ἄο]ετά ππα οσπι [ατάϊίαίο, 

Ἠασιπε εκ Ἠής' {π  οαραῖ Ἠσαεί Ιπγαββε απαπάαπα Ἠυππογαπα 

απαπάἀπίἶαπα. ΄ Ῥεο]αταίαπι Ίαπα ο Γπσίδιοτῖρις οἳ ρἰταῖ- 
Εο[ιοιάρας (μεεεάστθ ΠοΙηΠΟΦ νοίθγηο[ος ]εἰ]ατρίοᾶηιε πια], 

σα]]άΙοιῖρις ααὶ Ῥνον[ας πιογάβοίρις νυἱρί]ας εἰ ἀε]τία, 
Ῥνοιπάε αασπί νιρίµας επι {επετεπί οὐ [ατά]ίαίο εἰ σᾱ- 

Ρις ἆο]ογε Ἰμπιρίτια,. Πα[ρίσατί τερ]εηίες οαραί Ι91ΗΠΠΟΥΕΘ 

εοπβεπίαπειΏ οναί Ππόγάασίογοςφ  ε[[ο. Ἰ[α νεπῖε Ρούχο 

μῖό, ταδί ουπι οα]ὶάᾷα {εῦτο οἳἵ Πασγαηίε οεγεβγωπη ο[εη-- 

ἀαπὲ, [εουιί, αὲ ἀῑάῑοϊβα,  ἀελγία. Οποὰ { ἆπορ ἀῑεδ απΐ 

ἴτεςδ απ! καπαίος Ἠαςο. (Υπιρίοπιαία ἀγεπῖ, οθτδ΄ ΡΥά6- 

[οἷες ἀελρίαπι, ά οιισά΄ ο ασαείά1ῖ: Πα πιοσταϊς παπα οκ--' 

Ροήομάο /οιΙηίο: ἀῑε «{ο1ρΠί  ἀεμνα[α Ποπιίπειη, ΄ 18πι 
γετο Τεβγεπι Γη[ε Πάνα] ἀῑοία ει, γεὶ Ππρααε {πάἶσαπε 
Γυπιρίοπιαία, Ουπῖᾷ ΄παπιαθ αἰοῖε) Πήήραα 1π Ρεηεῖρίο’ 

αἆυίία {ω1ς: Ίος ΘΠΤΠΠ. ΠΟΠΙΘΗ 68Πι ΟΙΠΠΊΠΟ {οσα Πρηϊῃ-' 



ΚάΓ Τά {ΠΗΙΝΟΖ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΠΙΝΗΤΑ 4, πο 

Εὰ. Οαε:. ΤΚ. [σι] Εὰ. Ῥα[, . (400.) 
γεγονέναι πάντως, ἐγχωρὲῖ δὲ καὶ µέλαιναν᾽ ἐπὶ δὲ τοιαύτη 

2λώττη καὶ τοεούτῷ πυρετῷ. τὸ μὴ σφοδρώς διψῆν ἐνδεί- 
πνυται δυοῖν Θάτερον, τῇ) τὴν διάνοιαν βεβλάφθαι τοῦ κά- 

Ἡνοντος ὴ τὴν ἐν τῇ γαστρὶ δύναμιν φυσικὴν, ᾗ πολλαχόσε 

τῶν σιτίων ᾿ορεγόμεθα, νἐκροῦσθαν. προσκειµένης δὲ τῇ 

ἐξηγήσει καὶ τοιᾶσδε λέξεως, ὑποχονδρίου ἔνταδις λαπαρώς, 

ἐποληπτέον ἐν ἥπατι γεγονέναι τὴν ἀρχὴν τῆς πυρετικῆς 

διαθέσεως. ἐκ μὲν γὰρ τοῦ κατὰ τὸν ἐνικὸν ὀνομαζύμενον 
αριθμὸν εἰπεῖν ὑποχοιδρίου δῆλον ὡς Ὁατεέρου μόνου καὶ 
οὐκ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔντασις ἦν. ἐπεὶ ὃ ἀναγκαῖον 1 τὸ 
δεξιὸν ἢ τὸ λαιὸν ὑποχόνδριον ἡμᾶς ἀκούειν, εὐλογώτερόν 
ἐστι τὸ δεξιὸν ἠγεῖσθαι τετάσθαι διὰ τὴν ὑπεροχὴν, ἓν 
ὑπερέχει Θατέρου. τα γὰρ τοιαῦτα χωρὶς προσθήκης τε 

καὶ διορισμών λέγουσι. καὶ μέντοὶ καὶ ὁ τρὐπος αὐτὸς 
τοῦ πυρετοῦ καὶ τῆς γλώττης αὐτῆς ἸἩ ἐπίκαυσις ἕκανὴ 

τὴν καθ ἧπαρ ἐνδείξασθαι διάθεσιν. ἡᾗ δὲ λἀπαρῶς εἰρη- 

µιένη /γεγονέναυ κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἔντασις ὁῆλον μὲν 

σαϊ ΓΗ][ε: ροίεβ εἰῖαπι αήρταπα, Αϊ 1π {81 Ἱπσαα {6- 
Ῥνεααε {α1, {1 αΡΠί Ίησεηπς Πί15, αἰιεταίταπη Ἰπά]οαί, απί 

ππεηίεπι Ἰαε[άπι 4ερΏ εἴε ἀπῖ νεπῖγϊς παϊατα]επα {αοι]ία-- 

τεπι, «πα Γαμίπάε οἶδον αρρεπηιδ, Επιοξ. ΡοῦΓο ααάπι 

παχτα]οπῖ αες Γαπί αἀ]εοία, Πγροομοπάτιαπι πιο]ίεν Ἱπ-- 

{επάεραίαν, Ἱπ Ἰεοίπογαε οοπ]ϊοίας Γευγῖ]]ς αΠεοίἰιοπῖς οτ- 

βίπεπι εχί1][Πε. Οταῖα ποπ Πηρα]ατΙ ΠἩπΙετο ή6ΠΙ νόσαϊ 

ἀῑχ]ί Πγροσμοπάτίαπα, αἰεγαπα ἑαπίαπα Ιπάϊσαϊ, οι πίταπι-- 

αιε {α1[[ο Ἱπίεπίαπ, ΟὉπαπάο αιΐεπι αμὶ ἀεχίταπι ΠΙ πο- 

οε[ε αι Επήβταπι Πγροθμοπάγῖαπα πο αοοἴρετε, ἀεσίγυπι 

{υ11ε Ἱπίεπ[απι Πί νετιβπι]ῖας, Ρτορίες εκοε]]επίῖαπι, αι 

Ρταε[ίαίς α]τετ.  Βἰφαϊάεπι ἰα]ία οἰίτα αρροβίαπι εἵ ἁῑιῃ-- 

εἴῖοπες ῥρτο[εχαπί. Αίαί εἰῖαπι πιοάας ἀριας, αζμ[ίο Ἱπ-- 

6υαε, [α[ῖδ']εοϊποτῖ αΠεοίαπι Ιπάίοατε Ῥοΐαπι. ΊἈΝαπι 1π- 

επ[ίοπεπα, Οιίπο ἀῑοίίαν, Βαἰ[ε πηο]]ί Ἠγρουμοπάγί οοἹ-- 

βαϊ νε]αῖῖ ναεσᾶπι . 1Πάϊσβτο: παπι Υαουππι Πσπ]ῃοαίατ εκ 

πιο], Ἠαῖο ε[ι ορροβίαπα αποά ει οππι ἴπππογε αάεπιας-- 

πποά πι {εη[αβι Ἰακο, ο Π τα ἀϊσετεῖ, ἀεκίταιι Ηγβοσομοή- 

δ Ι . 



9) ΤΗΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΗΠΙΙΙΟΝ Τ 

Εά, Ομάν ΤΧ. [011] τς Ἐὰ. Βα[. Ύ. (400. 
ὕτι τὸ οἷον κενὴ δηλοι. τὸ γὼρ κενὸν ἐκ τοῦ λαπαροῦ ση- 
μαίνεται, τῷ ὃ ἀντίκειται τὸ µὲτ ὄγκου, καθάπερ τὸ τε- 
ταμένον τῷ χαλαρῷ, «ὡς εἰ καὶ οὕτω εἶπε,. δεξιοῦ ὑποχον-- 
δρίου ἔντασις, ὄγκος ὃ οὔ. ἢ τῷ μὴ γεγονέναι μεγάλην 
τὴν φλεγμονὴν τοῦ. ἥπατος 1 τῷ κατὰ τὰ σιμὰ µόνον, οἷς 

περιλαμβάνει τὴν γαστέρα, τῶν κυριών οὐδέπω συνεξήρµέ- 
νων αὐτοῖς. ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν κοιλἰαν συγκεκαυµένα διαχωρεῖν 
ἐνδεικτικόν ἐστι τῆς κατὰ τὸ σπλάγχνον τοῦτο πυρώσεως, 
εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τούτοις οὖρα θΘανατώδήῇ συνέβη γενέσθαο, 

τάχισε ἂν ὃ ἄνθρωπος απέθανεν' ἐπεὶ ὃ ὡς τοῖς τοιού- 

τοις ἦν µετρία, δυνατὸν ἄν τις ἐλπίσειεν ἔσεσθαι χρονίσειν 
αὐτόν. ἀγαδὰ μὲν γὰρ οὖρθα κατὰ. τὴν εἰρημένην διάθεσιν 
οὐκ ἂν γένοιο, τὸ ὃ ἐρυθρὰ χρόνῳ μὲν πολλῷ νοσῆσαι 
τὸν ἄνθρωπον ἐνδείκνυται πάντως, οὐκ ἐξ. ἅπανιος δὲ τε- 

θνήξεσθαυ, καθὀτυ κᾷν τοῖς εἰς τὸ προγνωστικὸν καὶ προς 

ῥητικὸν ὑμομνήμασυ κῴν τοῖς περὶ κρίσεων ἐδείχθη, 

μἐεμψαμένοις τὸν. γθάψαντα τὸ βιβλίον ἐκεῖνο.. τὰ γὰρ δὲ 
ἕτερόν τι συμβάντα τοῖς νοσοῦσιν εἰς ἕτερον ἀναφέρων 
ἁμαρτάνει. Λέλεκταυ ὃ ἡμῖν ἐπὶ πλέον ἐν ἐκείνοις τοῖς 

ὑπομνήμασυ καὶ τὰ τῆς φρενίτιδος ἴδια σηµεῖα καὶ ὡς ἐν 

ἀτίαπα ἀπιεπάεραίατ, {εὰ οἰίτα Έαπιογεπι, γε] οπῖα ΠΟΠ 
ππαριια Γαἐχῖς Πηβαπιπια{]ο ]εοίποτῖς, νεὶ απῖα ἴπ [ης ρο- 

Ώρας ἁσπιίαχαί, οαυ1ρας νεπιτίοι]απι απιρ]εοβίας, οπαπα 

εἶυδα ποπάππα παπα επι [πι 1 ἴππιογεπι ε[Γεηί εἰεναία, 

φαπι γεηῖχϊ οοπ]ρι/[ία εχογοπηεπία εἰῖαιι 1σηϊμίοπεπι Ἠυ]α5 

γ][οαετῖς 1πάΙσαΠί, Όματο ΠΠ τίπαο αἆ μπες 1εία]ες αεσεί- 

ΠΠεπί, οε]ειγῖπιε Ῥετ]][]εί Ἰοππο. Αἱ απία αἱ ἵα]ΐδιις εγαπ! 

πιάΙοςχος, Πε Γρεχες Ρο[ς, πἱ ρροάασαίαχς πποχΡα5, ΊΝαπι 

Ῥοπαο «οιἶάσπι πγίπαο Παπά(ααφααπι ἵπ 1ο αῇεοία ἀπεῖ- 

ἀππίς πιργαο ΥεΓο [ρα[ϊο Ίοησο ἸΙαρογαίαγαπα Ποπίπθπη, 

ΠΟΠ ΤΑΠΙΕΏ Ῥ]απο ΠπιογΠγαπα αγσιαηί, αἱ ἵπ οοπαπιεηίαγ]] 

ἵπ Ἠργυπι Ῥγαε[ασίοτηπα οἱ ρταεθΙοίοπαπι Ῥ]απαπα {εοῖης, 

αῬᾶ εις ΠΗΡρηί περτεμοπάῖπιας αιοίογε,. ΊΆαπι 4παε αἰ]ά 

4ε οοοα/Ποπε αεστοίαπῖριας αοοἰἀεταπὲ, απία αἆ αἰπά τε- 

{θνι, ειχα. ἃἆαπι ἵπ Ἰδ οοππιεπἰακϊς ρεοκίας [αππαβ 

ἔππη ΡΗχεπΙ(ἶ41 Ῥοομ]αγία βρπα. Ῥεγ[εοοαὰ {πι φιιοᾷ 1η 



Κάῑ ΓΗ4ΗΝΟΙ ΕΙ5 ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4.  ο33 
Έά, (ἶνατι, ΤΧ. [ο11. 212.] Ἐά. Βα[, Ύ. (400.) 
τοῖς. ὁμολογουμένοιο /πποκράτους εἴναι }νησίοις, ὧν ἐστι 
καὶ τὸ προγνωστικὸν; ἑκάστου τῶν σημείων 1 δύίναµις ἀκρι- 
βῶς εἴρηται. κατὼ µόνας: αὐτῷ. περὶ μὲν οὖν ἐρυθρῶν ἡ 

ἐξερύθρων  οὔρων οὐδὲν εἶπεν, ὑπερύθρου. δὲ μνημονεύσας 

οὔρου καὶ τῶν ἐξερύθρων τὴν δύναμιν ἐνεδείξατο. Ίθάφει 
δὲ περὶ τῶν ὑπερύθρων οὔρων ἐν τοῖς ὀνόμωσιν ὡδί: ει 

ὃ ἐστι τὸ οὖρον ὑπέρυθρον καὶ ἡᾗ ὑπόστασις ὑπέρυθρος εὔ, 

πολυχρονιώτερον μὲν τοῦτο τοῦ προτέρου γίνεται, σωτήριον 

δὲ κάρτα. τοῦ τοίνυν. ὑπερύθρου σωτηρίου μὲν ὄντος ἓν 

τοῖς μάλιστα, πολὺ χρονιωτέρου δὲ τῶν προειρηµένων, ἃ 
διὼ ταχέων εἴρηκὲ τὴν. λύσιν ἔχειν τὼ λίαν ἐρυθρὰ, µα- 
κρότερον μὲν ἐνδείξεται χρόνον, οὔτε δὲ θάνατον, ὅσον ἐφ᾽ 

ἑαυτοῖς, οὔτε παραφροσύνην, εί γὲ δι Σξανθὴν χολὴν 

[2191] ἐν ἐγκεφάλῳ πλεονάζουσαν αἱ παραφροσύναι γίνονται, 
καθάπερ γε καὶ κατοπτηθείσης αὐτῆς, ὡς εἰς µέλαιναν Ίδη 

μεταπίπτειν, αἱ µονιώδεις.. αἷμα δὲ πλεονάδειν ἀπεπτότε- 

ϱ0ν καὶ ὀθῥωδέστερον ἐνδείκνυται τὸ ἐρυθρὸν οὔρον, ἐν ταῖς 
φλεψὲ δηλονότι περιεχόµενον, ὕσαι καθ ἧπάρ τ εἰσὶ καὶ 

Ἡρτῖ ΗΙρρουγαῖς οἵἵτα σοἠίπογεγβαπι σεγπιαπίς, 4ε απίρα5 

Ῥταε[αρία [απῖ,. μµπἰαδου]αξηαθ΄ {αου]ίαίεπα Πρπῖ εχαοίθ. εί 

Πσιλ]αία εκρ]απανίε, Αἱ 4ο ταργῖς νε] ρτογυχρίς ασιηϊῖς 

νετραπι πα]]απα {εοῖί, {εὰ ἆε [αρταρτα ππίπα πάπα Πεπ- 

ὥοπεπι {αοῖς, Εήναὶ ρύογαργαγαν νίπι αΙπαάἰεαναί, Αίπο 

αἆεο ἆε {αργαῦτὶς ᾿ατίηϊς Ἠαεο [οτί νετρα: 9 ατῖπα 4μθ- 

τῇ [αβγηῦγα «ο [αργαργίααι ααοά [αῬβάεί, ἀἰαιαγπίοτεπι: 

Ἠαεο ααἰάεπι πιοχβπα Ἕἁαπα Ῥρεῖπια Πρπ][σοαϊ, [εὰ αἀπιο- 

ἁ σπα ἵαπιεα [αλωρτῖς εἴί.  Όαμπι 6ἵσϱο Πὶ Γαὔχήρτα, Ρρταείες 

οπείετας [α]αρτῖς ο υζάεπα, ]οησίας ἔαπιει φπαπι ΡταεάΙοίαε 

παμαί, φπαδ οεῖις ἀῑκίί πποτραπι εκ[ονετε, Ύµ4ε πιας-- 

Ὥορεχο [απ γηῇχαε, Ἰοηρίας Εαπήβεαραηί [ρα σπα, οαοίε- 
τα ΠΟΠ πηοσίεπι, οιαπίαπη εκ Γεἱρ[, πΈφιο ἀασίαπη, 

Πᾳαἰάεπι ρετ Παναπι Ὀΐ]επι 1Π οεγεβτο εχιάαμίεια ἀεσια 

οππίας, ααεπιβάπιοάιπι Α εα Πε αἀαβα, τί Ίαπι ἵταη[εαί. 

ἵπ αἰταπῃ, µανιώδη, 1ὰ εἴι {ατίοί[απ, ΑΕ γετο [απσπϊπέηι 

αὐιπάαγε 1ποοποοσΙΙογεπα εξ [εγοβοτειη τηβχα ἀπάϊσαί απ ήπια: 

αυ ΤΠ. γεπῖθ ν]άε]]οεί ]εοϊποτῖς εἳ ρνοίαπά{ οογροχῖ5 6οΠ-- 



η ΙΠΠΟΚΡΑΊΟ1Σ ΕΠΙ4ΠΜΙΩΝ 1 
Εά. Όμασε, ΙΧ. [212.] Εά. Ραῇ, Ὑ. (400:) 
τὰ µέσα τοῦ σωμακορ. ὥσπερ καὶ ξανῦὴν χολὴν τὰ πο 

καὶ µέλανα. πύθεν οὖν ἐπῆλθεν ἄλλοις τισὶ καὶ τοῖς περ 

«Ιύκον ἀποδεξασθαι τὸν γράψαντα ἐν προθῥητικῷ: κώφω- 

σις καὶ οὖρα ἐξέρυθρα ἀκατάστατα, ἐναιωρηθέντα, παρα- 

προυστικὀν, τοῖς τοιούτοις ἐἰκτεροῦσθαι καλόν. ᾖἔοικὲ μὲν 
γὰρ ἐκ τῶν ἐνταῦθα γεγραμµένων ἐφ᾽ ᾿Ερμοκράτους ὁ γρά- 
Ψας τὸ βιβλίον ἐκεῖνο καθολικὀν τυ συνθεῖναυ θεώρημα" 
πάμπολυ ὃ) ἔσφαλται καὶ τῆς τοῦ πράγματος αὐιοῦ φύσεως 

καὶ τῆς “Ιπποκράτους γνώμης καὶ τών ἐπὶ τοῖς ἀθῥώστοις 

ὁρωμένων. ἡᾗ μὲν γὼρ τοῦ πράγματος φύσις ἐνδείκνυταυ 
τοὺς ξηροὺς τῇ κράσει καὶ δακνώδεις τῇ ποιότητο χυμοὺς 
εἰ ἐγκέφαλον ἀνενεχθέντας, αἰτίους ἀγρυπνίας τε καὶ φρε- 

νίτιδος γίνεσθαι, καθότι κῴν τοῖς περὶ τῶν πεπονθότων 
τύπων ὑπομνήμασιν ἐδείκνυον. Ἱπποκράεης δὲ τοιούτους 
μὲν οἷδε χυμοὺς, τήν τὰ τῆς δανθῆς καὶ µελαίνης χολῆς, 

ὑγρὸν δὲ καὶ ψυχρὸν τὸν τοῦ φλέγματος, ἀδηκτότατον δὲ 
καὶ μάλιστα οὐπεῖον ἡμῖν τὸ αἷμα. καὶ µέντου καὶ ὡς ὀθῥός 

Πποίατ, αἱ Παναπι Ῥΐ]επι τι[α οἱ ανα. Ουσῖᾷ ἠσίίατ νεπῖῖ ἵπ 

ππθηίθπι οιιπι 316 ποππα]]15 ἔπι Εγεο, ιἲ απο ΔΡΡΤΟ- 

Ῥατεπέ, ααἱ ἵπ ρταεά{οιῖοπίρας ΓοπΙρβί, [ανάϊίας αγίπαε(αε 

ΡΥαετυβχαε, ἵπ ααἱρας [α[βεπ[οπθ που [αρβάεαπέ,  ἀε[ι-- 

1απα πηοϊαμξ, αἱ ΠΠΟΙΡΟ τερίο Π οογπρίαπίας, πιά πα 

ο, Αρραντεί επ]ήι εχ Ἠΐς 4αθ Ίοο [απί Ίοοο ἆε Ηειπιο- 

οναῖε͵ ἰγακ]ία, «αιείοίθια ἀίας Πβγὶ απὶνετία]ε οο]]εσί[ῇε 

Ῥταεσερίμπα, Γεὰ Ίοηρο αΡρειταί οἳ αὐ γεῖ 1ρβμςφ παίητα εἰ 

Ηιρροεγαίίς [επίθηίία, ἔππι Ύογο αἳ Ἡς, αμᾶς 1π αερτοῖδ 

ορβεγναπίαν. Ναι τεῖ παίαγα ἀεπιοπβγαϊί Ποσο ἴεππρεγα- 

πηεηίο ΒΙΠΙΟΥΕΘ εἰ νιταίο πιοχγάαοεςδ 1π οεγεβρεώπι εἰαίοβ 

οοποιίαγο ν{ρὶ]ας εἰ ρἱγεπϊάεπα: 1 ᾳποά 1Π οοπιπεμ/{ᾶ-- 

119 ἀ6 Ιοοῖς αΏοοίῖς ο[επαΙ!, Αἲ Ηιρροοταίες ἴαιες ππο-- 

νε οοβρπον1!, Παγαπι εἰ αἰταιηῃ Ῥ]επα, Ἠαπηάιιπι νετο [αο-- 

ουιπι εἰ [πτὶρίάωπα, πα ση (Πηλιιπι. απίοπι βίας 

ποὺῖς {απηϊ Παν Ι[Ππππηνα, [αησαίπθσα, Ῥγασίθτοα υγίπαπα, [6- 

γη. ε[[ε Ἠιπποχπι 1π νεπῖς ΟΟΠΙΘΗΙΟΣΙΙΠΙ Πο Ί]]ο ἆοου]ῇ, 

Οματο τα[1ο: οοηνἰηοῖξ, αβὶ απιρ]ίοΥ [επιϊοσοῖας. [απραῖς Ρος 



ΚΑΙ 14 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4Υ1Ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. σάς 
Εά. Οµατι. ΙΧ. [212. ] Εὰ. Βα[. Ύ. (190: 
ἐστι τῶν κατὼ τὼς φλέβας χυμῶν τὸ οὖρον αὐτὸς «ἡμᾶς ἐδίδα- 
Έεν, ὡς εὔλογόν ἐσειν ὅταν αἷμα πλέον ἡμέπεπτον ᾖ, κάθαι- 

θόμενον δι οὕρων, ἐρυθρὰ ταῦτ ἐργάξεσθαι καὶ διᾶ- τοῦτὸ 
χρόνιον μὲν ἔσεσθαι τὸ νόσηµα, δεομένου γε ποῦ αἵματος 

᾿εὶς πέψιν χρόνου πλείονος, εἴπερ ἐκ τῶν χρόνων -οἳ πε" 
πασμοὶ, μήτε δ ὀλεθρίου ποτὲ τοιούτου. νοσήµατος ὅσον 
ἐπὶ τοῖσδε τοῖς οὔροις ἐσομένου μήτε φρενιτιποῦ. . ἄλλ' οὐ 
χ0ἡ μηκύνειν ἐνταῦθα, φθανύντων ἡμῶν τὴν ἀτοπίαν τῶν 
τοιούεων λόγων ἐν τοῖς εἰς τὸ προρῥητικὺν ὑπομνήμασιν 

ἐπιδεδειχέναι,. ἐπεὶ δὲ καὶ παχέα δηλοῖ γεγονέναι τὰ ' οὖῤα 
καὶ μὴ καθιστάµενα, πάντως μὲν δή που τὰ τοιαῦτα τών 

ἀνετεταραγμένων τὲ καὶ Θολερών ἐστὶν, ὡς οὗτος εἴώθδεν 
ὀνομάξειν, ἐστι ὃ αεὶ τὰ τοιαῦτα ταραχῆς ἀπέπτου δήλω-. 

τικὰ, πολὺ τὸ φυσώδες ἐχούσης πνεῦμα, καθάπερ τὸ 7λεῦ 
κος. διὼ τοῦτό γὲ καὶ κεφαλαλγίαι συµπίπτουσι τοῖρ τὰ 
τοιαῦτα οὐροῖσον, ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένου πνεύματος 

ἅμα τοῖς θΘερμοτέροις χυμοῖς, ὑφ ὦν εἰκός ἐστι καὶ τὴν 
ἀγρυπνίαν αυὐξηῦῆναι καὶ κίνδυνον ἔσεσθαν παραφροσύνης, 

ἐὰν οἳ χυμοὶ δριμύτητά τινα σχώσι. ταῦτ εὐθέως ἐν ἀρχῇ 

υτίηας εκρε]]αίατ, ταργας ουπι ας ε[ῄοετε, αἴααε Ιᾷέο 

ἀιωίπγπ μπα {ογε πιοτῬαπα, αισοά τεφαἰταῦ [οι]οεῖ αἆ οοΙ- 

οοίίοπεπῃ Ἰοηρίαφ Γραϊάμπι [αηραῖ8, Παυίάεπι [ρα[ῖο ἴεπιρο- 

τὶ5 Πιηί οοηοος!ίϊοηθθ. Αἴ ποη ετΙῖ {αλ πποτδιθ, τα αἲ 

υχγῖμῖ εκ]]ο[αδ, Ώηεφιε Ρ]τεπ]άί οῬμηοχΙμδ. Θεά πο 

οροχτίεί Ἰ]ο 98 ΙοΠρβίογε ε[ε, Ῥο[ίεαφααπι Πατ ]απα 

οΓαΙ1ΟΠΙΠ 1Η ΟΟΠΙΠΠΕΠΙΑΥΙΙ6 1Π ΡγπεΙοίΙοπ6» ἀπιρογίιη]ίᾶ-- 

επι Ρρτοδἱάετίπηϊς. ΑΙ επίπ αυμΠι ογαίας εἰίαπι {Πε 

1πάΙοεί, πεο [πρ[ει[Πε μγίηαςδ, Ρίαπε [πΠί Ί]]αε εχ οοἩ- 

ἰωχραί1ς οἱ (ατριάϊδ, τί [οἱεί Ἠιο αρρε[ατο, Ύπαθ Γεπιρες 

ἰπχβαίίοηεσι ογμάαπι απηιποϊαμί πηα]ίο ῥταεάίαπι [ρίγα 

Παϊποίο, αἱ πιω[έαπι. Όπο Πί πἱ οαριῖ5 ἆο]οτες 1 υτῖ- 

μᾶδ. Επί αά]αμοί, αμοά [ρίγα οαριξ ουπι οαάιογίρις 

{[αοςῖ6 Ρρείαῖ, α ααἱρυςδ ππετ]ίο Ππιεπάιπίυσ νυἰβί]αε εί ρε- 

χου]απα ε[ι ἀεἰϊσι {αἴατῖν ΕΠ αοτἰπιοµίαπι Ἠαπιογες οΡίῖ- 

πθεαηί,. Ἠαεςο απ Παϊῑπι αἨ ΠπΙῖο Ηϊρροοναίεθ οὐποίΆ 
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πάντα τὰ συμπτώματά τε καὶ σημεῖα }εγονέναι τῷ "Άρμο» 
κράτει διελθων. ὁ “/πποκράτης, εἶτα μηδὲν γράψας περὶ 

τῶν ἑξῆς ἡμερῶν, . ἄχρι τῆς πέμπτης ἐνδείκνυται διαµεμε- 

φηκέναι, ταῦτα πάντα καὶ τὀτὲ πρώτον αυτὸς ἄρξασθαι τῆς 

τῶν ἄλλων διηγήσεως; ὁπότε μεταβολή τις ἐν αὐτοῖς ἐγέ- 

νέτο" κατὰ τὴν πέµπτην γοῦν ἡμέραν φησὶν οὐρῆσαι πολλὰ 

Λεπτά... καὶ τοίνυν. μεταβώμεν δή πρὸς τὴν ἐκείνης διήγη- 

σίν. πέμπτη σύρησε λεπτα, εἶχεν ἐναιώρημα, οὐχ ἵδρυτο, 
εἰᾷ φύκτα παρέκρουσεν.  ὁπότε πρώτον, ἤ τε τῶν οὔρων ἐξ 

ἀρχῆς ἐγένετο μεταβολὴ καὶ παρεφρόνησεν ὁ ἄνθρωπος, 
ἔγραψεν ὁ Ιπποκράτης, κατὼ τὴν πέµπτην ἡμέραν, ὑπερβᾶς, 

ὡς εἴρηται, τὴν τῆς δευτέρας καὶ τρίτης καὶ τετάρτης δίή- 

γησιν, ὡς τῶν αὐτῶν ἐν αὐταῖς συμπτωμάτων μεινάντων, 

ἀναμνήσθῶμεν οὖν περὶ τῶν λεπιῶν οὕρων ὦν εἶπεν ἐν 
προγιωστεκῷ κατὰ. τήνδε τὴν λέδιν. ὁκόσοι ὃ ἂν οὖρα λε- 

πτα καὶ ὠμὰ οὐρέουσι πολὺν χρόνον, τν τᾶλλα ὡς περιε- 
σοµένοισιν ᾖ, τοὔεοισιν ἀπύσιασιν δεῖ προσδέχεσθαε ἐς τὰ 

κάτω τῶν φρενῶν χωρία, ὥστε καθ ἕτερον τρόπον ἄπε- 

εχρο[αενῖτ εἰ [γπηρίοππαία οὲ σπα Ἡοιπιοσταί αοοϊζΙ[Τε, 

ἀεϊμάς πΙμ]. ἆθ ἀῑεριι ρτοχἰπαῖς ργοδιᾶοσίε:. ἀπτα[]ε Ίαθς 

αἆ οπ]πίωπα [με ἀῑεπι ἱππῖί οπιηῖα, 8ο {πα [ο ἆαπιμβ 

αἆ αἷία αοοε[ι[[ο επατταπᾶα, τδί αἰίηαα εκ Ρρατίε ναγία[Τεμί, 
Γτοῖπάε ααἶπίο ἀῑσΙί ἀἷε, 1]]απι τοάἁιάϊ[ο αγίπας (επιες, 

4μαγε αἆ ε]ι5 ἀῑεί οχροΏίΙοπεπ ἴγαη[εαπιας, Ομπιπίο ἀἱε 

τε(ἁΙᾷ1{, {εηιες αιῖπας, Γα[{ρευ[οπεπι Μαβθεραπε, πον [αῦ- 

Πάεραπε, ΓαῬ. ποοίεπι ἀε]τανίί. Όμιιπι Ργίπιαπα ἀπππινίαία 

υσίηα αἱ ἀε[ριῖί Ἰοπιο, ἀῑε ηαἱπίο Γοτιρίϊ Ηιρρουγαίες, 

Ρταρίεχ]ία, αἱ ἀῑκίπις, Γεουπάϊ εἰ {εν Ηῖ εἰ απαγίϊ ἀῑεί ἆε- 

οἰαγαί]οπε, πΙπηῖταια αποᾶ οαάεπι ρεγπιαπ[ι [Γενί ἵπ Ἰῖς Γγπι- 

Ρἰοιπαΐία. ΘΌιατο ἆςο {ομυῖριας ΗΤΙΠ16 ΥΕΥΟΟΕΙΗΙΙΦ αἆ ΠΊΕΠΙΟ- 

τ]απα, απ 1π ργαε[αριῖς ἀῑπίί Ἰ νετρῖς: Οαῖ (επιαςες 

ο ιάαδᾳιιο ἁῑαίῖας αγίηας τεζἁαπι, Π οαείετα, αἱ ΓΠαρογ{[α- 

απ] Ροτίοπάαπίας, Ἰ]ς αμ[οσ[ας {π τοβίοπίθας Ἱπ[γα Γε- 

Ρίηπι {ταηδνεγίαπι εχ[ρεοίαπἆιας ε{ι, Παμε αἰίεῖο πιοᾷό 
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Ἐά. Οἶασί. 1Χ. [215. 48. ] Ἐά. Ραῇ. Ύ. (400. 401.) 
πτον εἶναι σηµαίνέται . τὸ γόσηµα διὰ τῶν λεπτῶν οὔρων, 

ὥσπερ καὶ διὰ τών [313 ] παχέων, ὁπότε μὴ καθίσταιτο. 

τὰ γὰρ ἀνατεταραγμένα μὲν, αλλ ἓν τῷ κεῖσθαι καθιστά- 
µενα, πέψἑως τινος αρχὴν ἐνδείκνυται, μαὶ μάλισθ ὅταν ἐν 

τάχει καθίστη- (401) ται. τὰ δὲ μὴ καθιστάµενα πρὸς 

τῇ φυσώδει ταραχῇῆ πάχος εἶναυ σημαίνει χυμῶν ἀπέπτων. 

ἕκ μὲν δὴ τούτων Ίδη δηλόν ἐστε χρονίζειν τὸ νόσημα: καὶ 

μέντοι καὶ κινδυνώδες εἶναι, διά τὲ τὴν Κακίαν τοῦ πυρξ- 

τοῦ κακ τοῦ παρακροῦσαι τὸν ἄνθρωπον εἰς νύκτα. τὰ δ' 

ἐφεξῆς ἴδωμεν εἰ τούτοις ακόλουθον φαίνεται. ἰκτερώδης, 

πάντα παρωξύνθη, οὐ κατενύει. διορισμὸς ἐντεῦθέν σου γι- 

νέσθω τῆς κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἐντάσεως ἐφ᾽ ἥπατι συµ- 

βάσης. 7ίνεται μὲν γάρ ποτὲ χολῆο ὠχρᾶς ἀνάχυσις ὅλον 
τὸ σώμα, λόγω κρίσεως, ὡς καν τοῖς εἰς τοὺς ἀφορισμοὺς 

ὑπομνήμασιν εἴρηται, κατ ἐκεινο τοῦ βιβλίου τὸ χωρίον, 

ἔνθα φησίν' ἵκτερος πρὸ ἑβδόμης κακόν. ἀναμνήσθητι δὲ 

καὶ ὡς πρὶν πεφθῆναι τὸ νύσηµα, πολλάκις Ίκουσας οὔτ 

ἄλλην τινὰ απύστασιν γίνεσθαυ χρηστῶς οὔτε τὴν ἐκτέρώδη. 

Ἱποοποοσῖας ε[ῇε πποτρας ΠσπιΠοαίατ Ῥετ ἴεπιες υτίπας πῖ 

εἰϊαπι Ῥετ ογα([[ας, ταδί ποπ [αρ[βάαμί, ΘΙᾳιἱάθπι εοπίατ- 

Ῥαΐαε, [εὰ ἆππι ἀεροβίαρ [απί [μράεπίες, οοποοοϊἰοπί8 

αἩοα]ας 1πάϊσαπὶ Ἱππίαπι ρου (Ἡππαπι, υὈὶ 1Ηΐσο [αβ[μάαπε, 

Όμαε νετο ποπ [αρβάαπε, πίτα ἠαἰποίαπι {ωχραίίοπεπι, 

ογα[Πίῖεπι ε[[α ἠποοποοείοσαπα Ἠμπιογαπη Πρηίβοαπε, Αἴπθ 

εκ 5 Ἠααεῖ πιοτραπι Ρτοάιοεπάσπα: "1μ[αρες αὖα εγαῖ 

Ριαν]ίαίε {ερτῖς εἰ απῖα [α8 ποοίεπι΄ ἀε[ιταν]ιί Ἰοπιο, επι 

Ρετίοα]ο ε[[ε οοπ]ιποίατη, Ἠε]ίηπα ]ηπί νίᾷεαπιας, η η ε[[ε 

«οοη[εηπίαπεα γΙάεαΠίΗΓ: αιγίρίπο[ας εναΠῖ, οπιηϊ]α εχαςεΓ-- 

Ῥαΐα [απῖ, Ἱπεηίο ποπ οοπβαραίϊ. ΤἱΠΙποίο Ίου Ε9Ι Πί 

Ιπίεπ/[ιοηῖς Ἠγροολοπάγ εκ. ]εοίποτο ΡτοΓεοίαθ, ὨΏιΤαπα]- 

ἵωσ εἰεπῖπι ΠοΠΠάΠΩΠΕΠΙ Ῥεχ ἴοίμπι οοτρι5 {ανα Ῥ1]15, φᾳαοά 

ἀεετείοτίαπα εβ, αἱ 1π αρμοτί{πι5. ᾳποφπε ε[ὶ εο Ηργῖ Ίοσο 

ἀεο]αταίωπι, να αἱ: Αππὶσο απίε ἀῑεπι Γορίπμαπι πια]α 

εΠ. Ἠεάιο Ίἴεπι αἆ ΠΙΕΠΙΟΓΙάΠΙ αΠίε οοποοοίαπα πιοτβΏπα, 

οτεβτο ἴε αμάϊνΗτε, πα]]απι απεπι]ρεί αὐ[οεί[απι Ρτοβ- 
οετε, πεάπα ααγριποίαπι,. 5 επί ἀπιρεάῖσι ρη]Πσαῖ Ρ- 
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Εὰά. Ο]νατί, ΤΧ.. [210. ] τον Εάν Ρα. Ύ. (401.) 
σηµαίνευ γωρ ἡ τοιαύτη κωλύεσθαι τὴν  χολὴν ἐκκαθαίρες 

σθαι τοῦ σπλάγχνου καὶ κενοῦσθαι διὰ τῆς γαστρὸς, ΊΊεοι 

δι ἔμφραξιν ἢ διὰ φλεγμονὴν αὐτοῦ. πεπεμµένου δὲ τοῦ 

γοσήµατος ἐνίοτε κριτικῶς εἰς τὰ κατὰ τὸ δέρµα µόρια τοῦ 
σώματος ἀποτέθεται τὸ πξριττεῦον ἡ φύσις, ἄλλων τέ τένων 

χυμῶν καὶ τῆς Σξανθῆς χολῆς' οὐδὲν γὰρ ἐν τῷ παρόντυ 
διαφέρει ἕανθὴν . ἢ ὠχρωῶν ὀνομάξειν. ὅτι δὲ τῆς κατὰ πὸ 

ἧπαρ διαθέσεως αὐξανομένης 1 ἐκεερώδης διάθεσις ἐγένετο 

δηλοῖ καὶ τὸ πάντα παροξυνθῆναι κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν, 

ἅμα τῷ μὴ. κατανοεῖν τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ ἐστὶ καταφρο- 
νεῖν. ν 

εὶ 

/ / οκ . - 

“Εβδόμη δυσφόρως, οὖρα λεπτὰ, ὅμοια, ταῖς ἑπομέναις 

παραπλησίως. πὲρὶ δὲ ἑνδεκάτην ἐύνιν πάντα ἔδοξε 

πουφισύἤῆναν. 

δν τῇ πέµπτῃη τῶν ἡμερῶν ἀρξάμενα χείρω γίνεσθαι 
3 Δ ο, υ 

τὰ οὖρα παρέμὲνε φυλάττοντα τὴν κακίαν, ἕως πολλών 

Ίεπι, αιοπιῖπας εκ νῖ[εετε εχρυγρείασ εἰ εναοπείηχ Ρετ 

νεμίτεπι γνεὶ Ρτορίετ ορριαἰίοπεπι εἶης νε 1πΠαπιπια!1ο-- 

Ἠθπ, ἩΜοτΡο αιπίεπι ἸΊαπι οοποοοίο ἀεοτεῖοτῖο Ππίεσῖπα 

παίητα αᾱ ουίεπι εχυγεπεπίαπι γεροπῖῖ οἶπι (ΠΟΥ ΠΠ Α1α 

π]ΙογΗπ ΗΠΠΙΟΤΗΠΙ πι Ίαναρ Ἠ]16:. Π8πι Ἴσο αμΙάεπη 

Ίουο Παναπι αβρρεἰἰε απ ρα]]ίάαπι πΙμ] απίετε[ί, Ῥοττο 

αι α[[εοιίο ἀπογε[ορνεῖ ]εοίπον]δ, αατϊρίποίαπη αΠεοίῖοπεπι 

εκβΙΙ{Γε εκ εο Ἰπάϊσαίας, αιοά εκασετρατεπίασ οπιηῖα [εχίο 

4ἱε, βπιι]ααθ αιιοά πιεπία Πίο ποπ οοπ[ἰατεί, αὐοά. ε[ 

ἀε[ιρετεῖ. 

' σΙ. αρ ις 
ΠὨιο [εριίπιο βτανἰίετ Γε Παδμίες μγίπαςε εγαπὲ εμέ, [ηπς-- 

ες, μγοκϊπιίς ἀἰεῦιις εοἀεπι Ἱποᾶον (Οἴτεα ἀἶεπι ιά εεῖ-- 

ηπιέΤι οπινία Ἠὲ νί[α τεπιί[]α ε[]ε. 

Όἶαα ἆἀἱς ααἰπίο υχίπαο Πενὶ οοερί[[επί ἀείετίουεν, 

ΠΟΠ. οογτεοίαο [μπί πιυ] 15 ἀῑεραδ,  Ἀοι επι Γερίμιο 
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ξὰ. Οµατῖ, ΤΧ. {[219. 314: ] ο. Εά, ΒαΓ, Ὑν (404.) 
μερῶν. οὐ γὰρ µόνον ἐπὶ τῆς ἑβδόμης, αλλα καὶ τὰ κατὰ 
τὰς ἑπομένας ἄχρυ τῆς ἑνδεκάτης ἐν. τοῖς αὐτοῖς γενέσθαυ 

συμπτώµασί τὲ καὶ σηµείοις τὸν Ερμοκράτην φησί" περὶ 

ἑνδεκώτην ἐόντι ἔδοξε ' πάντα κουφισθῆναι. καλώς εἶπεν 

ἔδοξεν. οὐ γὼρ οἷόν τ ἐστὶν ἐπὶ κινδυνωδεστάτοις σηµείοις 

εὐθέως αὐτὸν ἐν αμείνονι καταστάσει γενέσθαι, τῆς αὐτῆς 
ἀπεψίας διαμενούσης τῶν χυμῶν, μετὼ τοῦ μηδὲ κρίσιµον 

ἐπιφανῆναί τυ κατὰ τὴν ἑνδέκατην ἡμέραν, ὃ πολλάλις είω- 

Θεν ἐπιφαίνεσθαιν τῆς φύσεως τοι ὃν αἵματος ἐκκρίσεως 

3) γαστρὸς 2} ἐμέτων ἢ ἱδρώτων  παρωτίδος 3) τινὸς ἀπο- 
σκήµµατος ἐκ τοῦ κινδύνου ῥυσαμένης τὸν ἄνθρωπον. ἐπι- 

σκεψωµεθα γοῦν ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν. 

-” , ε. Ὁ στ 

[214] Ἀῶμα ἤρξατο, οὖρα παχέα ὑπέρυθρα, κάτω, λεπτὼ, 
οὐ καθίστατο, ἠσυχῇ κατενύευ. 

πιοᾶο ἀῑθ, νεταπι Γεαπεηῆρις είἶαπι αἆ αμάδείπαιπι α[ᾳαθ 

ἀῑεπι 1π ἀδάειι {ωλ[ο ἀῑοιί [Υπιρίοπια Ρις γετ[αίαπι εξ 
βρηϊς Ηετπιοογαίεπα: οἶτοα ιπεοίπιμπι ἀῑεπι οπιηῖα 111 

γι[α [αηῖ τεπο][]α ε[ε, ἈἨεοιε [απο νῖ[α Γαπῖ, ἀῑκίίς πε- 
απο επἶαι Ῥετίοπ]ο[ιμῖς εκ Πσηῖ Ροιπῖῖ Γπρίίο, οι 

εαἆεπι Ρρετπιαπετεί ἨάΠΙοΓΗπα ἱποοποοςίίο, αἆ ΠπιθδἰΙογεΠι 

Βαίαπι ΡρεενεπΙτε; 1άᾳμε αἆεο ααπι ΠηΙΗ]. εἰακ] εί ἀεοΓε- 

{οτ] ἀῑε απάεοίπιο, 14 αιοά Γοἱεῖ πο τατο οοπ/{ρίοῖ, ᾳιιοἆ 

ἴαπι παϊυτα [οιεί απί [απδιϊπ] εχογεί]οπθ γοεὶ αἰνί αι! 

γοπ]ββρας απί [αάοτίριας αιἲ ραγοιΙάϊδιας αιί ἀεοιριία α αά- 

Ρίαπι, εκ ἀ1[ογιπιῖπε Ποπαῖπεπι ν]ηάϊρασθ. ΑἰεπζαπαΗ Πία- 

απο Ίάπι 4μαε ἀῑθ ππάεοίπιο αοοϊἰἀετμηῖν 

ΤΠ. 

«οπια εοερῖτ, πμγίπαε εΓα[[Ἴογες, [μὔγιθγαε, πα (επμεσ 

ποπ [μ[αεῦανες αἰίφιαπιμίμπι ππεπἰε εοπ[αῦαι. 
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Εά. Οµαἱ. ΤΝ. [214.] ο Ἐὰ. Ῥα8. Ῥ. (4049) 
Ἔν ὅλον 7έγονε βοβλίον ἐξηγουμένοις τὸ σημαινόμενον 

ἐκ τῆς κώμα φωνῆς, ἐν ὦ δείχνυται τὴν εἰς ὕπνον κατᾶ-- Ἱς κώμ ῆ ὴ 
Φορὰν οὕτως ὀνομάζων “Ιπποκράτης. ' εἰς ὕπνον δὲ. λέγω. 

καταφορὰν, ὕταν ἐγρηγορέναι μὲν αἀδυνατῶσιν οἳ κάμνοντὲς,. 

οὐκ ἀναπεπταμένους έχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺῦ ύσαντες δὃ᾽ µ ζ μµους, µ 

αὐτοὺς τοι βαθέοιν ὕπνοις ἢ λεπτοῖς ἢ ἀγουπνίαις συν- 

ἐχωνίαι, διὸ καὶ διορισμοῦ δεῖται καὶ πολλῆς συνέσεώς τὲ 

καὶ. τριβῆς, ἵνα γνώναυ ἐπὶ τίνι διαθέσει κωματώδης ὁ, 

νοσών ἐγένετο. πολλάκις μὲν γὰρ ὑγρότητε πολλῆ τοῦ πρώ-. 
του αἰσθητικοῦ µορίου, καθ᾽ ὃ καὶ τὸν ὕπνον ὀρθῶς ᾿ 4ρι-- µ θύως 
στοτέλης ἔδειξε ινύμέενον, ἔπεταυ κώμα, καθάπερ ἐνίοις 5 “ , μα; ϱ 

τῶν μεθυσθέντων γίνεται, πολλάκις. δὲ διὰ µόνην ψύξδιν, 
ἔστι ὃ ὅτε καὶ δι ἄμφω ταῦτα συμπίπτει βαθὺς καὶ κω- , ' 
µατώδης ὕπγος, ἀλλὰ καὶ ὃν ἀθῥωστίαν δυνάμεως ἡ τοιαύτη 

γίνεται διάθεσις, οὕτως Ίδη νεκρουµένης αὐτῆς, ὡς ἔτηρ- 
, ῃ , ε ’ Ν ’ λος , 

µένα τὰ βλέφαρα Φφυλαιτὲιν µη δὐνασθαι. καὶ συμβαίνει 

τοὺς οὕτως ἔχοντας ἐπειδὼν µύέωσι τοὺς ὀψθαλμους τ μη 

ὕλως ἢ βραχύ τυ κοιµηθέντας, ἀγρυπνεῖ, οὐδὲ τὠτὲ διαίρειν 

8 

, 
Φο]άαπα Πορ Πδναπα, Ἱπίετρτείαις ΠπαϊῃοαΙοπεπα 

Ἠπ]ας ἀῑείϊοπίς, εοπια, ἵπ πο ἀπάϊεαίαχ ΡτορεπΠοπεπι ἆἀθ- 

Ια1οπεπιγα {π [οπιπάπι βο αρρε]]α[ε Ἡϊρροοταίεπ, ἴπ 
{οπιπη απἴεπι ΡΤΟΡΕΠΠΟΠΕΠΙ νοςο, οπάπι υἱρί]αγο αορτῖ 

πεαεαηῖ, ΠΟΠ ἀρετίον αρεπίες οοι]ο8δ, [εὰ οοππϊνεπίες: 

νε] αι [οπιπῖς νε] ἰοπαϊρας νο] νιριῖς ἀειϊπεαπίαν. Ὅπάαε 

εχασίαπι αααενρῖί ἀῑ[αποίίοπεπα, ππα]ίαπα΄ εῖαπι ῬταάεΠ{ἱαμά 

εἰ εχειγοιίαϊϊοπεπα, αἱ εκ οµα αΠεοίῖοπε αεσος οοπια[ο[αθ 

Πετεί, α[Γεφιατῖδ: {Γεφιεπίες επῖπι αδ1 πα λίαπῃ Ἠαπιεσία[α 

ρατς Πῖ, απαε εΠ. ΓέΠβι ΓοΠ5 1ῃ πα εί [οπιπαπι τεοίε 

ΑτιοίεΙες Περί ἀοπιοπβγαν]ί, οοπια Γεηυτίας, αἱ πομαιι]-- 

15 τ[α νεπιί εργῖῖς: [αρίπάο οὗ {οἱαπα Πίσας ο[ί οσα απι- 

Ῥοβις 5 Ῥτο[απάως Γασσεᾷαί οί οοπηΒίο[ιις [ΟΠ1ΠΗΙ: ατα 

οἰίππι Ρτορίες Ἱπβνπηίαίοπι νἰτίαπα [αἱ αΏεοίας Πε, αἆθο 

1811. ειιον]εβἵαπα,. μί αροτίας ρα]ρεῦγας [εγνατε ΠΟΠ να- 

Ιεαπί.. Αο Πα αΠεοίῖ Ἰοο λαρεμῖ, τί ρο[ϊᾳασπα οσιι]ῇς οοΙΠ-- 

πνογ]ηῖ, ααἲ η] Ῥχογ[ας αμί ραγπι ἀοτπι]απί, [εὰ νἱρί- 
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Ἐὰ. Οματῖ, ΙΧ. [2194. ] σι. 8, Ρα[. γ. 401.) 
τὰ βλέφαρα ὀυναρδαοι; ἤντινα διάθεσἰν ἀπὸ τῆς γινο- 
μιένης ὃν ὑγρότητα καὶ φύξιν. οἱ σφυγμοὶ, ἀάλιστα διορίζου-- 

σιν, ἀμυδρύτατοί. τὲ καὶ βραδεῖς καὶ αραιοὶ καὶ σμικροὶ 

γινόμένου. καὶ εἴπερ ταύτην τὴν. θεωρίαν "/πποκράτης ἑξη- 
γησάµενος παραπληδίως ταῖς ἄλλαις. ἐγεχράφει. τὸ πών 
σφυγμῶν. εἶδος. ἐπὶ τῶν. καμνόνεωνι ἀκριβέστερον οὕτω" καὶ 
μεις τῶν. συμβαινόντων αὐτοῖς διαθέσεων εἴχομιεν τὴν γνώ- 

σιν". ἐπεὶ δὲ παρέλιπεν αὐτὴν, ὥσπερ ἔνιου τὴν τῶν οὔρων, 
ἐξ ὧν ἔγραψεν, ἐκ τούτων χρΏ τεκμαίρεσθαι περὶ τῶν ἆρ- 

ῥώστων. «φλεγματώδη:. μὲν οὖν χυμὸν ἐπὶ τὸν. ἐγκέφαλον 
αφικέσθαι κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν οὐκ εὔλογον ἓν νο- 

σήµατι ξηρῷ καὶ θερμῴ καὶ τὴν αρχὴν εὐθέως εἰσβάλλονεε. 
καὶ γὰρ ἡ τῆς γλὠτχης ἔγκαυσις ἤ τ' αἀγρυπνία καὶ -ὅ 

πυρετὸς ἰσχυρὸς ὢν, ἤ τὲ καιὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν ἱκιερώ- 

ὃης ἀνάχυσις, τά τὸ διαχωρήµατα συγκεκαυµένα ' πυρώδη 

τὴν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι διάθεσιν εἶναυ. δηλοῖ σὺν τῷ καὶ 
εἴ τν πλῆθος ἤθροισιο χυμοῦ ἐν ἥπατι μόνῳ καὶ κατὰ τὼς 

ἐνταῦθα φλέβας. οὐ καθ ὅλον τὸ σῶμα περιέχεσθαι τοῦτο, 

1επί; ηεο αἰίο]]ογο {αιπομ ραΐρεβγας αποαπί: ᾳποά απἰάεπι 

ντι αἳἈ «ο αιποᾷ οοπιπα(Πί Ἠπαπάτίας εἰ αἶσος, Ῥι][ας 

ἀι[ήπσπαπὲ Ρο ππιαπι Ἰαησιϊόππιῖς ἰατὰῖ, τατῖ εἳ ρατνὶ, 
Οιιοά { Ίιαπο ε[[εῖι Ηιρροοταίες οοπ{επιρ]αίοπεπα Ἱαχία αο 

ἆ]]ας ρει[εφαπίας νε] ρι][ααπι ἵΠ αερεῖς σεπα» ἰγαάι[Τεῖ, 

Ἠογεί υί εἰῖαπι αχαοΙΙΟΓΕΠΙ Πο οοριίοπεπι οογάπῃ 4 παθ 

περτοίῖδ ενεπεταπί α[Πεαεγειηῦτ. θα αυἷα ρταεἰετῖαί, 

υἱ απ]άεπα πγΙπαγπα, εκ 1δ πας Πἱεγ]ς πιαπζάαντί, ἆε 8ε- 

βτοῖῖς ε[ι οοπ]εοίαπάμπα. Αί ἵπ οετεῦταπα {ο [αοσιπι οΟΠ-- 

{11ο ρΙ(αἱ{ο[απα απάθσίπιο ἀῑε, ποπ εβι ταἰῖοπῖ οοπ[οη πι 

ΙΠ ΠΟΡΟ, απῖ Πσοοας εἳ σα]ϊάα ο Ριϊπιο Παϊϊπι Ἱπιρεία 

{μί. Ῥιηπἱάεπα Ἱπρια αἁυσ[ία, νυὶρια, . {εγῖς νεβοπηεπς, 

Γεκίο ἀῑε αιτ]βίπο[α ΡεγίμῇΠο, εχοτειηεηία αἰνῖ οοπιραβα, 

Τοίαπα 1ρ[ε Ίσπεαπι αΠεοίίοπεπι οογροτῖς΄ ἀθο]αταπί, Ἠπο 

ασσεα1[,. αμοᾶ { ᾳπα οταβι]ος ε[εί οο]]εοία [Ποσο 1π 

Ίεοίποτε εἰ εἶιδ νεπῖδ, Ποπ εα 1Π Τοίο σομπεραίατ οοῦ- 
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Γά. 0µαπί. ΤΧ. [ο14. 915.] Ἐὰά., Βαῦ, Ῥ. (101.) ΄ 
δηλωθὲν ευθέως ἐν ἄρχῃ διὰ τοῦ τῶν οὕρων πάχους. ὑπο- 
λείπεται τοίνυν του ψύξις σφοδρὼ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, ἢ 

Οῤῥωστία δυνάμεως αἰτία τοῦ κώµατος τῷ "Ερμοκράτει 
γεγονέναυ κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν" ὁπότερον ὃ) ἂν ᾖ 
τούτων, ἐσχάτως ἐστὶν  ὀλέθριον. ανίατοι γὼρ ἐδείχγθησαν 
αἱ. τοιαῦται ψυύδειφ, ὅταν ακολουθήσωσι θερμοῖς καὶ ξηροῖς 

νοσήµασιν.  ἐἑἰκύτως οὖν ἔγραψεν ὁ {πποκράτης, ἔδοξε πάν- 
τα. κουφισθῆναι. Χαλἐπωτάτου γὼρ σημείου τοῦ Ματὰ τὸ 

[215] . κώμα λαβόνιος ἀρχὴν ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέραςι 
αδύνατον ἦν ἀναλαμβάνειν τὸ σώμα τηνικαῦτα τὴν ὑγιεινὴν 
ἔξιν." οὐ μὴν οὐδὲ μέση τίς ἐστιν ἐν τοῖς τοιούτοις διάθε- 
σις, ἀλλ ἐὰν. ἐκπέσῃ τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως ἡ τοιαύτη 

ποῦ. πυρετοῦ ἰδέα,. πρὸς τὴν ἐναντίαν ἀφικγεῖται τὴν ὀλὲ- 

θρίαν, ἐν ᾖ σβέννυται τὸ ἔμφυτον Θερμόν. τοῦ τοίνυν κώ- 
µατος. οὕτως ὀλεθρίου συμπτώµατος ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης 
ἡγμέρας γενομένου προσχώμεν τοῖς οὔροις" εἰ μὲν γὰρ ὀλέ- 

Θρια καὶ αυτὼ φαίνοιτο, διὰ ταχέων δηλώσει τεθνήξεσθαν 
τὸν ἄνθρωπον, εἰ δὲ μέτρια, εἰ Ἰρόνον ἐκταθήσεσθαν 

πλέονα. τὰ μὲν γὰρ ἄριστα τῶν οὕὔρων ἐν τῇ τοιαύτῃ δια- 

Ῥοτε, απαπι οβεπᾶ1ῖ Ίαπι 1πάαο πίαε αἲ απο αγίπαγπι 

οια[Π]ῖε. Ἠε]απτπι 61σο ε[ῖ Ῥρεγ[ϊσεγαίίοπεπι Ιπῃσπεπι 

οετεῦνΙ αιιί {αοι]ία(1ς ἠπιρθοϊ]ἰαίεπα ΗογπιοσγαΙ οοπΊα 1π-- 

ἀωκι[[ε ἀῑα απάεοίπο, Ὀίταπι απίεπι Πί Ἱοταπι, εχίτεπιθ 

ο[ι Ρετηίοϊοίαπα,  ἵΝαιι Ἱη[απαΡρ]]ία ἑεα ε[ε ἀεπιοπ[γαίαπα 

ο{ι {Ίροτα, οἶπι οα])1416 πιογυῖς αἱ ᾖΠοοῖς [αοσεάαπί. Ἠεοίε 

6/σο Πἱρρουγαίας. Γοη1ρβί, οπιπία νῖ[α [απῖ τεπή[ῖα ε[ε, 

ΠΙΑ Ύ1Ηπὰ οχἰο[[Ππιαπι ση ἀἱς τπάθοίπιο οοπ]α Ἱπ-- 

οερ!{Πεί, Ἰαιά ροἰαῖέ Πενὶ αἱ [αἱαβτεπι απ Παίαπι οογρ!ι8 

γεοιρετατεί, ΤΙπο ΝΕΤΟ πε πιε(ἶα5 η αἰά σπα εβ α]]1ς5 1η ἴα- 

Ίρις Παίας, [εὰ {α α [α]αδτί Παΐίαπ ος ἀε[βεοίαί {οτπια {ε- 

Ῥνΐς, 1 οομἰχατῖαπα Ἱπερ]ηρὶιϊ ρειπ]οῖενα, ἵπ Ύπα εκ ηριῖ- 

{ηχ παάνης οαἷου. Έάγρο απῖἷα ὁοπια [Υπαρίοπια Πα ρετη]- 

οἰοίαπα αΠεοίπιο ἀῑς οκΠΙΗΙ, αἴἴεπόαπιαδ ΙΓΙΠ86: ηᾶπι 

οχ/{]ο[αε εἰἶαπι Ίαε αρραγεαηί ε[ἴε, Ρεορίπααθηι ΠρηϊβοαΕ 

πηΟΣίΕΠΙ: ΠΠ πἹεάίοσγες, 1π ]οησῖας ἱεπριι {γαμεία: Π8Πλ 

ορίππα απίπα {π ἴα]επι Παίππα πι]]ο Ραοίο Ιποῖάεί. Αά 
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Εά. μα, ΤΚ. [οἱς. ] Εὰ. Βα[. Ύ. (404. 402.) 
θέσει ἀδύνατον «γενέσθαι. τίνα δὲ λέγει περὶ αὐτῶν ἀκου- 
σωµεν. οὗὖρα; φησὶ, παχύτερα" συνάπτουσι ὃ' ἐνταῦθά τινες 
μετὰ τὸ κώμα τὸ ἐμπροσθεν εἰρημένον, ἤρξατο, τοῖς οὕ- 

ϱοις προστισθέντες ἐν γὼρ τῷ μεταξὺ τεταγµένον αὐτὸ 
τοῦ τε ΜΝώματος καὶ τῶν οὔρων ἔνεστιν ὁποτέρῳ τις βούλε- 
ται προσνέμειν, ὡς γένεσθαυ τὴν ἀνάγνωσιν διττὴν, µίαν 
μὲν τοιαὐτήν, κώμα Ίρξατο, µίαν ὃ ἄλλην τοιάνδε,. ἤρξατο 
δ οὐρεῖν παχύτερα. καὶ γὰρ προστιθέασι τῷ οὔρει ῥήματυ 
κατὰ τὴν ὁριστικὴν καλουμένην ἔγκλισιν εἰρημένῳ τὸ. ν 
γθάμμα καὶ }ράφουσιν οὐρεῖν μετὰ τοῦ ν κατὸ τὴν ἅπα- 
ρέμφατον καλουµένην», ἵνα τῷ «ἴρξατο σύμφωνος ἡ .γραφὴ 

γένηταυ. πιθανώτερον ὃ ἐστὶ τῷ κώμα. ῥήματι τὸ. ἤρξα- 
το προσκεῖσθαι, νῦν αὐτοῦ πρώτου ἀρξαμένου. τα δ οὖρα 
παχέα κατ ἀρχὼς εὐθὺς ἦν, ἐν «γὰρ τῇ τών πρώτων ἡμε- 
ρών διηγήσει γέγράπται κατὼ τήνὸε την λέξιν. οὔρει (4032) 
παχέα ἐρυθρὰ κείµενα οὐ καθίστατο, ὡς οκ ἐνδέχεταυ 
λέγειν αὐτὸν, τὰ οὖρα γενέσθαι παχέα µέχρυ τῆς πέμπτης 

ἡμέρας ἀπ ἀρχῆς τοιαῦτα γεγονότα" κατὰ γὰρ τὴν πέµπτην 

αμῖά ἆε εἶς τείεταί, αιιάϊαπιαδ, Ὀτίπας, πα, εγα[Ποτες. 

Ἠπεο αιΙάαπι Πία οοηπεοιμπῖ, Ἱῖ ῬΡο[Π ἀῑοίΙοπεπι οοπια 

ΓαρταάἹοίαπα . εοερῖε υτιπῖς αἰἰτιβαααῖ. ἆλαπι Ύυαπι 1ηΐες-- 

οεάαί Ίου ΙΠίεγ οοπια εἲ Πτίπαθ, παἰτ]]βεί α[ῃσπες ΙΠοεί: 

πὲ ἀαρίεκ Πἱ Ιεείῖο, ππα Ἠαεο, εοπιᾶ εοορ]ῖ, αἰίεγα Ἰαες, 

εοερίί ππε]ετε ογα[ογα: εἰεπίπῃ Υετρο οὔρει, 1 ε[ῖ πιε]ε- 

ζαε, Ρε ἹΠπάΙοβναπα, Ύαεια νοραΒί, πιοάμπη Ρτο]αίο 44- 

Ἠοϊαπί ν Ἰέεταπι 3ο [επρωπί οὐρεῖν ουπ ν, 1 εἴ 
πιε]εγε, πποᾶο, τὸ νοσαῦί, ΙπῃπΙΠνο, αἱ ΝΕΥΡο οοερῖῖ ο0Ι1- 

[επ αί. [οἱρίάχα, ΄ (Οαείεγιιπι ἀῑοΙοπά οοππα ε[ι νετὶβηϊ- 

Ημ νετραπα οοερῖε βἀμαεγετε, ου πμπο Ἱποερεί ρτῖ- 

πηίη: Ἠχίηαε νθτο ογα[ἴαο πίηε αἳ απο [μετίπί, Παι-- 

ἄεπι 1Π παγγα[ῖοηο ἀῑεί ρτ]πιϊ [οτἱρίαπι. θ[ί 6 νετρίς: αχί-- 

ηαε εΓα[αε εγαπί οἱ τιρχγαε ἀεροῇβίαεαπε ποη ΓΠαρ[μάεραπέ, 

Όματα. ποπ οοπγεπ/έ, Ἠίπο ἀΐοετε ΏΙΠο οοερΏἴε ΙρίηΑ5. 

οτα[[α ε[ζε, «παπι ἴαἱεν αὐ Ιπ]το αἆ απἰηίαπι ιο ἀῑεπα 

Γα1ῇεπί: παπι ἀἱε απϊπίο αωἰάεπι πημἰαία Ίεπιες ἀῑοιε 
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Εά: Οἶά5ε, ΙΧ. [15.1 Έὰ, Ραβ, . (405. 
μεταπεσύντα λεπτά φηόίν αὐτὼ Ἰεγονέναι, κάπειτα καὶ 
κατὰ τὴν ἑβδόμην, ὡς τοιούτων ὄντων αὐτῶν, ἐμνημόνευσε, 
κατὰ εἰν ἑνδεκάτην. οὖν εἰκύτως εἶπεν, . οὔρευ παχύτάτα, 

παραβαλων αὐτῷ τοῖς ἀπὸ τῆς πέμπτης ἡμέρας ἕως ταύ- 

της ινομµένοις λεπτοῖς, ἀλλὰ καὶ ὑπέρυθρά. φησιν αὐτὰ 
γενέσθαι καὶ κάτω μικρὰ σχεῖν ὑφιστάμενα. µέσα τοίνυν 
φαίνεται τὰ οὖρα γεγονέναι τῶν τ ἀγαθῶν καὶ τῶν ολὲ- 
Θρίων. τὸ ὃ ἐπὶ τελευτῇ λεγόμενον αὐτῷ. διττῶς ἀναγόν 

φώσκουσιν" ἔνιοι μὲν οὕτως, οὐ καθίσταντο ἠσυχῆ, προστε- 
Φέντες τὸ ἠσυχῆ τοῖς μὴ παθισταμένοις οὗροιό, ἔνιου ὃ 

οὕτως, -καθίσταντο καὶ πάλιν ἄφ᾿ ἑτέρας αρχῆς, ἠσυχῆ 
κατενύει, καὶ φαίνεται τοῦτο μᾶλλον ἔχειν διάνοιαν. τὸ 

γὼρ' ἡσυχῇ καὶ προειρηµένου μὲν τοῦ καθίστασθαι τὰ 
οὖρα συνήθως οὕτω λέγουσιν οἱ "Ἕλληνες" ἐπὶ δὲ τῶν 

ἀἢ καθισταµένων οὐ  πάνυ τν προστιθέασι τὰ τοιαῦτα 
τῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ἑνδεκάτην «γινό-- 
µένα σημεῖα καὶ συμπτώματα ταῦτ ἐστίν. ἴδωμεν ὃ ἐφὲ- 
Σπφ ἃ περὶ τῆς. τεσσαρεσκαιδεκάτης ἔγραψε. 

{αοΐας; ἀεϊπάε [ερίπιο ἀῑε εας ΓΗ1Πε οοπιπιεπιοταν]Ιῖ εαδ- 

ἀεπι. Ἠεοίε ἰδιίαν ἀῑκιίς απάεοίπιο ἀῑξδ τεάᾷάεραί ατῖπαδ 

ογα/[Ποχ65, 6οΠ/ΓΕΓΘΠ6 οιπή Ἠ6 1]]ας, απαε α ᾿απϊπίο ἆῑε Ίαο-- 

ἴεπιι ἴσπμες {ιπθγαπῖ. απ οἰίαπι [αΌταργας «ας {Για 

αἲῖ εἰ Ἱπί/γα αιιαεάαπα ἰεπιῖα μαχνα ΜαυαΠτε, απαε [αρ[ιάθ-- 

γεπ!. Θυρ]πε]ησεπάππαι επῖπι ε[ἰ Ἠπ]ο, 1ηένα, Ῥατνα αὔῑας-- 

ἆαπι (οπιῖα μαριη[ῖε, ᾳπαε [αρβάετεπί, ΄ Όματο νιάεπίας. 

απιρεσ]{ῇε Ἠαο υτίπαε Ιπίες Ῥοπας εἰἴ εκΠ]ο[α8, Ῥοπο Ίπ 

ῃπε αιοά ἀῑο]!, Ρι[αγίαπι ]εσυπί, Οµαἶάαπι Τα: ποπ [αβῇ-- 

ἀεραπί αΠπαπίη]απα, αὐ]απροεπίες. ἀῑοίίοποπι . αἰϊφιαπτικίωτ. 

ἩγΙΠ16΄ ποπ [αρβάοπίάρας. ΑΠ Πο: Πιρ[ιάεραπί, ἀεϊπάε 

Πίεγαπα αἲ ἀπΙΠο, αΠαιπαπίπ]απι πιοπία; οοπβαραί, αιιοά 

Ρτορῖϊς. νιάείατ αἆ Γεπ[απι αοοεἆετε. :΄λαπι αμοιαηία- 

Ίαπα. {ΠΠ ρταεδΙοίαπα [Πιρβάεταο απίπας, '[οἰεπί {ο Οχναεοὶ 

ἀϊσεγε αἲ ποπ ΓαῬβάεπΗΡρας τατο 1 6οπις ποπιῖπα αά]ι- 

οἵσηῖ,  Ἠαβες εΓ6ο αάε απάεοῖπο ἀῑε [γπιρίοπιαία εἰ ἤῄσηα᾽ 

αεοϊἀογαπί, Ὑιάεαπιας απ. Ύααε ἆῑε ᾳματίο ἀεοῖπιο ἆ4ε- 
[ονιρ[ετίζ. ὃν αν η] 
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, Εά. Οµατ:, ΙΧ, [216.] ! Έά. Ῥα[. . (405.) 
1). Ἐν 

[ο16] Τεσσαρεσκαιδεκάτη ἀπύρετος, οὐχ ἵδρωσεν, ἐκοιμήθη, 
κατενόει πάντα, οὖρα παραπλήσια. 

ἠΙώτην δύξει κεῖσθαι τὸ οὐχ ἵδρωσεν, ὅμοιον τῷ οὐχ 
ἡμορῥάγησεν, οὐκ ἠμεσεν, οὐ παρωτίδας ἔσχεν. αλλ ὥσπερ 

ολίγῳ πρόσδεν ἔφη, περὶ δὲ ἑνδεκάτην ἑἐόντι πάντα ἔδοξε 
κουφισθῆναι, δυνάµενος μὲν εἰπεῖν ἁπλώς ἐκουφίσθη πάντα, 
προσθεὶς δὲ τὸ ἔδοξεν ἕνεκα τοῦ τῶν ἐν ἑτέροι αὐτῷ 

εγθαμµένων αἀναμιμνήσκειν, ἐν τοῖς μὴ κατὰ λόγον κουφἰ- 
ζουσιν οὐ δει πιστεύειν, οὕτω καὶ νῦν οὐκ ὤκνησεν ἐκ πε- 

Οιττοῦ προσθεῖναι τὸ οὐχ ἵδρώσεν, ἀναμνήσεως ἔνεκεν τοῦ 
κατὼ τὴν ῥᾳστώνην απίστου. τὸ γὰρ ἐνδεχόμενον ἐν τῇ 
τεσσαρεσκαιδεκάτη τῶν ἡμερῶν εἴπερ ἐγένετο, ἔσωσεν ἂν τὸν 
ἄνθρωπον. ἐκ γοῦν τοῦ μὴ γενέσθαι τῆς κακοηθείας τοῦ 

φοσήµατος ἀνέμνησεν ἡμᾶς. ἀγνοοῦνταυ δὲ πολλοῖς τῶν ἰα- 

τρῶν αἳ τοιαῦται διαθέσεις, καὶ χαίραυσιν ἐπὶ τοῖς ἄμεινον 

ἔχειν ὀύξασιν, κῷν ἐπ ὀλεθρίοις τοῖς έμπροσθεν σημείοις τὲ 

1. 

Θµµατιο ἀεείπιο αίε α Γεῦτε εγαῖ [ιδεγ: ΠΟΠ Γάανίε, ζοτ- 

πηῖνιε, ΟΠΙΠΙΠΟ ππεπὲε οοπ/[ἑαδαξ, µτίπαε επεᾶεπα. 

Ἰοσφπίοφπαπι νιάεαίαγ αἀ]εοίαπι, ποπ [αάανιί, οι 

ε[ι Ππιῖ]α, τον 1 ρτοβαχκίί [αησαῖ, ΠΟΠ γοπιιῖ, ῥρατο- 

Ίχάαδ ποια Παρα. δεά αἱ Πο πιμ]ίο απἲε ἀῑκιί, [αῦ ἀῑεπι 

τπάεοῖπιαπα οΠΙΠΙα Ί]ία γν]α [απί ε[ε τεπή[α, απ «παπα 

ἀϊοετε ροϊιηεί Ππιρμοίετ: οπιπῖα Γαπί τειηα, αἀ]εοῖτ, 

υιία Γαπῖ, απο Ἱ]]ογιιπι αἀπποπεγεῖ «πππε αΏΡί [οτιρΠί: ας, 

ᾳπαθ Ποπ [εομπάπῃ Τα(Ιοπεπα τε]εναπί, ποἩ ε[ί Παρεπάα 

Ἠάες, Πία εἰϊαπι Πίο ηοαπ ἀιριανιῖξ οιιππα]ηπι αἆάετε, 1ο 

Γιιάαυνϊε, υἲ οἨ οεμ]ο5 Ρτοροπετεί «παπι Πέ Ἱπῃᾶα τεπ(Πο 

πιοχΡ].  Ύαπν Π ᾳµαο ρο[α]αραί χε απαχίο ἀεοίπο ἁἆῑε 

ενεπ!/[[επε, εοπ[ετνα[επί Ιοπιπθπη. Ἱίπαιε οπία ποη αρ- 

Ῥαγπετιηίς ΊήΠο ππαλρητίαίεπι ΠοΡΙθ πιοτΡΙ [αρ]εοῖί, Όιος 

απι]άεπι αΠεοίις Ιριοταί νι]σις ππεάΙοοχαπι εἰ σαμἀεῖ, { 

αμα νιάεαίαχ αἱ]εναίίο, ἴαπιεἰ[ Ίιαεο 4ε εχ1ῖοῇς Πσηαῖς εἲ 

σΑα1ΙΕΝΌ5 ΤΟΝ. ΧγΙΙ. Μ πι 
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ΕΑ. Οἶνατῖ. Ὦς. [216.] Εά, Βα[. γ. (402.) 
καὶ συμπτώμασυ τοῦτο γενέσθαι συµβῆ, μὴ υΦυνάσκοντες ὡς 
μεκρουμένης τῆς φύσεως καὶ οβεννυµένου τοῦ ἐμφύτου 9ερ- 

μοῦ τὰς τοιαύιας διαθέσεις συμβαίνει γίνεσθαι, παραπλη- 
σίως τοῖς εἰς ὄγκον αἰρομένοις µορίοις ἐκ κακοήθους ῥεύ-- 

µατος, ὅταν ἡ φύσις αρῥωστοῦσα μηδ ὕλως ἐπιχειρῇ τῇ 

πέψει τοῦ τὸν ὄγκον ἐργασαμένου χυμοῦ. περὶ γὰρ τὰς 

γενέσεις τοῦ πύου, φησὶνι οἵ τὲ πὀνοι καὶ οἱ πυρετοὶ γί- 

γονται, μἐταβαλλομένων ὑπὸ τῆς ἐμφύτου θερμασίας τῶν 
τὸν ὄγκον ἐργασαμένων χυμῶν. ὅταν οὖν αὕτη µηκέτ ἐγχειρῇ 

τῇ πέψει ὃν ἀρῥωστίαν, οὔτε πονοῦσιν οὔτε πυρέετουσεν, 

εἰ μὴ πάνυ μικρὀν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς ἐκπυήσασιν ἐκκρι- 
Θέντος τοῦ πύου σῶον φυλάττεταυ τὸ µόριον εἰς ὃ τὸ ῥεῦ- 

µα κατέσκηψεν ἐφ ὧν δ οὔτ ἐκπύησις οὔε ὀδύνη τις 

ἀξιόλογος οὔτε πυρετὸς Ίίνεται, σήπεταυ τὸ µόριον, «ὧφ 

ὠναγκαῖον ἡμῖν γενέσθαι παντελῶς ἐκκόψαι ποτ αὐτό, πα- 
ῥαπλήσιόν τι συμβαίνει τούτῳ καπὶ τῶν αἀσήμως τὲ καὶ 

ἀλόγως ἀπυρέτων γενοµένων ἐπὶ δανατώδεσι σηµείοις. ὅτε 

δὲ τοιαύτη διάθεσις ἦν τῷ "Ἐρμοκράτει καὶ τὰ τοῦ γενοµέ- 

ΓΥπιριοιπα[ἴριας ργῖογῖρας ρτοΠεϊ[οαίασ, πε[οίππη, οππι παῖυγα 

επεσαίαγ εἰ εχ[ἰπσιίαν Ἱπβίας οαος, ἴαιες [οἱετε αΠεοί]ο- 

πες 1Ποἱάετθ, ΠΟΠ {[εοι5δ 4ο ρατίες, Ύπαε ἀεβακίοπε πια]α 

απ {πππογεια α{Τατσαπί, αὈὶ παϊίατα ῥρταε Ἱηβγπηίαίε Ἱναπά- 

ᾳπαφααπι αἰβηρίῖ οοποοσοΙΙοπεπι Ἠαπποτῖς, αι] εχοϊανιὶ ἔ- 

ΏΠΟΥΕΠΙ. Ίναπι απιπι σεπεγαίασ, παυῖῖ, Ρας, ἆο]οτες παπί 

εί {ερτος, αιοά πα[ῖνις οαἱος ΗΙΠΙΟΓΕΣ {ΠΠΙΟΓΙ5 αΠοίογε 

ππηπίείς ϱἩαχε ἁαπαπάο ΟΠΙΠΙΠΟ Πῖο α οοηπεπάο αβ[Ιπεί 

Ρετ Ιπιρες]]Ηἑαίεπα, Ἠεο Ἰαροταπὲ, πεο {εργοιίαηῖ, πῖ[ 

Ῥετρεταπι. ΊΙάεο Πί αἱ ἵπ Πῖς ααἲ ΓΠαρραναγαπί, εχοτείο 

Ῥυτε ρατς Πῖ, ἴπ ᾳπαπι Πμχίο Ἱπιρερῖί, [αίνα; αἲ αὶ 

ΓΠαρριυταο εἰ πιαπ][εβας ἆο]ος εἰ Γερτῖ αβε[, ραϊγε[οῖι 

Ρατς, αἱ εαπι οοβαπιΗτ [ο]]άαπι αΠφααηάο ρταεείἀετε. ΠΗπῖο 

ϊρίίωτ ποη. ἀῑ[ιπιϊϊο 6[ ᾳποά 1 αοοἰἀϊτξ, ααϊ [ηθ βαπῖ ο 

Ππο ταϊῖοπε εκρ]ὶοαἰὶ Γαπῖ {ερτε, ροβ [σπα Ἰεία]α. Ίπ 
Ἰοο οα[α {Πα Ηειπιοσγαίεπα γε] «οπια, οποά ΠΟΠΙΠΕΙΙ 
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Κὰ. Οναγί, ΙΧ. {16.1 Εὰ. Βαΐ, Ῥ. (405.) 
νου κώματος ἐπὶ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέρας ἐδήλου. τὸ γὰρ 

ἅμα πυρετῷ διακαξῖ καὶ χυμὸν ἔχοντι δηλονότι δακνώδη 

καὶ δριμὺν ἐξαίφνης σύμπτωμα σχεῖν, ὠὑγροῖς καὶ ψυχροῖς 

καὶ ἀδήκτοις ἑπόμενον χυμοῖς, ἐνδεικτικόν ἐστιν οὐ τοῦ πε- 
παῦσθαυ τὴν ἔμπροσθεν διάθεσιν, οὐδενός γε κρισίµου γὲ- 
ονύτος, ἀλλὰ τοῦ νεκροῦσθαί τὲ καὶ σβέννυσθαυ τὴν ἕμ- 

φυτον θερμασίαν. εἴρηται μὲν οὖν ἐπὶ πλέον περὶ τούτων 

ἓν ἑτέροις , ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν κἐεφαλαίοις ἄπαξ ἀρκείτω λελέ- 

Άθαι περὶ τῶν αλόγως ἐπὶ χαλεποῖς νοσήµασιν ἀπυρέτων 
ῤενομένων. ὕσῳ γὰρ ἂν ὀλεθριωτέρων προηγησαµένων ση- 

µείων ἄμεινον ἔχειν δόξωσε, τοσούτῳ τὴν νόσον ὀλεθριωτέ- 

θαν ἔχουσιν. εἰ ὃ ὡς οἱ περὶ τὸν ο. εἰρήκασι ) λο- 

χοῦντος τοῦ νοσήµατος, ὥσπερ Φηρίου τινὸς ἢ ἀνθρώπου 

πονηροῦ, διάνοιαν γὰρ ἐχονιός ἐστι ζώου τὸ λοχεῖν, ἐξαί- 

σνης ἐπιθῆται λάθρα, μὴ προσδοκώσι τοῖς ἐνεδρευομένοις 
ὑπ αὐτοῦ. αλλὰ τὰ μὲν οὕτως εἰρημιένα προσηκόντως ἄν 
τις ὀνομάσαι περιλάλησιν. οὐδὲν γὰρ εἰπόντες ἐπιστημονικὸγ, 
ἀλλὰ περιλαλήσαντὲς µόνον, οἴονται τὸ προκείµμενον ἄποδε- 

ἀἱε απάθοῖπιο απτ]ραϊΐ, αγρπεραί. «ΘὈΙαπϊάεπι ππα ουπι αἵ- 

ἀεπίε {εΏτε εἰ {[αεσιπα Παρεηίε ππογάασειι 4ΟΓΕΠΙ(Πο αᾱ- 

Ἰαποίαπι, { ααῖ ΓΥπιρίοπιαίε {επεαίατ, Ἠιπιῖάος εἰ {γσι-- 

4ο ΊἸωπιοχες, αἴιπε ΠΟΠ πιογάασεδ οοπηϊαΠίε, Ποπ ε[[ε 

ΡτοβΙραίυπα Ἱποοπιπιοάσπι ο[επαιί, οαπαπι ΠΜ] αοοϊἰἀετιῖ 

ἀεογείουῖ, [εά [μΠοσατί εἰ εχίιηραϊ ππϊῖναπα οα]οτεπι. θεά 

Ίαεο αἰῖας ]οηρίας ἰγαοίανίπας. Οπσῖπ εἰῖαπι Ἠϊο {αππια- 

πα [αἰ1ς {αἱ ἀῑκι[ε ἆε 16 φπἱ α {ερτε 1π ρτανῖρις αεστῖ-- 

1 Ιπ]ρης Ῥταείετ ταῖίοπεπι Ἠρεταπίατ: πᾶπι 4πο Ἠαρετε, 

απυπα- ἤσηα Ρρτουε[[ετίπί οχ][]οία, οοπιπιοάίας ν]άεκπῖωτ, 

Ίος πιοτβυπι Ἰαρεπί ρειπ]οΙο[ίογεπι. Αἲ νετο ΒαΡρίπας ἆἷ-- 

πα, ΙΠΠάΙΑΠΦ πιοτῦως πιοτο Έεταε ααἲ Ποπιῖπῖθ [οε]εταῖ, 

Επιηαη 5 επῖπι ε[ ταίῖοπε ΡργβεάΙϊ Ῥρείετε ἀπῃάΙ6, πθο 

ορίπαπἰες αἀοτῖίαν, ᾳἩος ρειϊν. ἵεταπι ε]αδπιοᾶί νγετρα 

Ώωρας Ίμχε ἀῑκεσῖ. Ῥϊαπίάεπι απαπα πμ] ᾳποά [οἱεηίῖαπι 

Γαο]αϊ αΠεγαπί, πΙα Ἰοφιαο]αίε ορίαπάαπῖ, Ἰπβααξαπα {ο 

Ῥυίαπέ οκεπιρ]ο ἀεπιοπ[ιταίζε, ααοά πυ]]α ταἰίοιθ Ἠ15, αα]- 

Μπι 2 
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εά, Οµατι. ΤΧ. [216. 97.1 Εά. Βα[, Τ. (409.} 
δευχέναι, διὰ παραδείγματος οὐδὲν οὐδὲ τοῖς παραβαλλο- 

µένοι ὅμαιον ἔχοντός το. καταλιπόντες οὖν αὐτοὺς αὐτοῦ 

συμπληρώσωμεν ἤδη τὰ προκείµενα. καὶ µου πρόσεχε τὸν 
νοῦν ἀκριβῶς ἐνταῦθα καὶ μὴ θαύμαζε [217] πῶς ἐγὼ 

πολλάκις ὀλεθρίως εὐτων ἔχειν τινὰ μεταξὺ καλῶς αὐτοῦ 
σχόντος ἐξαίφνης, ὡς καὶ λούσασθαυ, καταγελώμενος οὐ 

μόνον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν, αἀλλὼ καὶ τῶν ἰατρῶν, ἐμμείνας τῇ 
προῤθῥήσει, μετὰ ταῦτ ὑποστρέψαντος εἰς τὰ γύσηµα τοῦ 

ῥόξαντος. ἐσχηκέναι καλώς, εἴτ ἀποθανόντος, ἐκ μαντικῆς 

ἐνομίσθην, οὐκ ἰατρικῆς Θεωρίας, προειρηκέναι, καὶ ταῦτα 
τῶν θΘαυμαστῶν τούτων ἰατρῶν οὐδαμόθι γεγράφθαυ λε- 
γύντων. αὐτά. . πόθεν οὖν ὅτυ κατὰ τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν 
ϱἢ) τεθνήξεσθαί τινας τ κριθήσεσθαι προεῖπον  ἔστο μοὺ 

κῴν τοῖς περὶ κρισίµων αὐτάρκως γεγραμμένα τὸ περὶ τῶν 
τοιούτων πρὀρῥήσεων, ἔστι δὲ κῴν τοῖς περὶ κρισίµων" καὶ 
πάντων αὐτῶν ἡγεμωών. ἐστιν ὁ θαυμάσιος “/πποκράτης, 

ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα διά τε τῶν εἰρημένων ἄρτι βιβλίων ἐξείρ-- 

γασμαι καὶ τινων ἑτέρων, . ἐν δὲ τῷ παρόντο τοῖς. ἀνεγνω- 

Ῥμδουα  οοπ/{εγίατ, οοπ[εΠέῖαί.  Όπατο Ἠο τεΙῖπᾳπαπιἩς 

εἰ 1ρί Ίαμι. µας ἸΠπβαίπιας αὐ[ο]ναπς.  ΜΙΗΙ νετο 

μ]ο απΙπππα ἀαμσοπίευ αἀνετίθ, ας ο.νε ΠΙΙΓΕΓΙ6 οἱ [αερα 

εσο, ϱΗΙ1 (πεπιρίαπι ρεγη]οῖο[α [ο αρενο ἀῑκίπεπα, αιᾶ 

ΙΗ{6ΥΠΠ. τερεηίε Ίαβετε Ὀε]]ε, αἆεο τί εἰ Ιενατεῖ Π]αάεγεί-- 

46, ἨοἨ -α ΡΙερε]ῖς ἰαπίπι, Γεά εἰ α πιεζ]οί ααἰρασάαπι, 

Ἰπ ΡγαεάΙςίΙοπο Ίαπ1εη οοΠ/[ίαγοΠι; Ῥο[ιεα ϱαππῃ τερείεΓθ- 

1 1]ο α΄ πιοτρο, α αἱ γιάεραίαχ τεοῖε Ἠαάδρετε, ΠΠΘΓεΓΕΙΙΓ-- 

4ο εκ ἀῑνιμαίτίοε 1ΟΠ πηεᾷῖσα [ρεοσ]αίίοπο Παβία Επι 

ΡταεΙκι[ε, α παπι Ίαες ρταθο]ατί 1Πῖ πιεᾷ]οῖ πδ(παπα ε[[θ 

αβηγπιανθτῖΠ{ Η[ενῖς πιαπααία. Ῥαπίάεπι ππάε ππογίεπι α ἴ-- 

Ῥηδάαπι ἴπ απάθοίπιαπα ἀῑεπι απί [αἰαίεπι ρταε[ασίνετΙηί, 

αραπάα [οπἱρί ἆε ε]ασπιοάί ΡρταεζΙοιοπῖρας οπιηῖρας 1π 

οοπηηεηἑαχ]ΐς ἆο Ἰπα1οῖῖς οἳ ἵπ Πλυτῖς εἰἶπαι 4ο ἀῑερας ἆ9- 

ογείογΙῖδ: «ποταΠι οα[ὶ οπιπίαπι Ῥγίποερς ἀῑνίπιις Ί]]α Ηιρ- 

Ροοχαίεθ, δεά εαείετα ἵηπ 15 4ος οἴίανί πιοᾷο Ηρτία, εἴ 

νεχο εἰἶαπι ποηπιμ]]] α]ῖ6 ρτο[εοιίας {απι. Ἱπ ρτας[επ[ῖα 
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Εὰ, Ολα5ί, ΤΚ. [11.1 Εὰ, Βα: Υ. (105.) 
κὀσιν ἐκεῖνα σαφῆ τὸν περὶ τῶν ἐνεστώτων ἀπεργώσομαυ 
λόγον. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἑνδεκάτης ἡμέρας ἔδοξεν ὁ Έρμο- 

κράτης κεκουφίσθαε, τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη απηλλάχθαι τὲ- 
λέως' «ὠρισμένου δ {δη καὶ προεγνωσµένου τοῦ πάντως 
ὑποστρέψαι τὲ καὶ τεθνήξεσθαυ τὴν ἑπτακαιδεκάτην ἡμέραν 

ἀκόλουθον ἡν τοῖς κατὰ τὴν ἑνδεκάτην καὶ τὲσσαρεσκαιδε- 

κάτην γενομένοις ἐνεγκεῖν τὴν ὑποστροφῆν, ὡς ἂν κατὰ 
κρισίµους ἡμέρας τῆς τοῦ νοσήµατος μἑταβολῆς γενομένης. 

ἐμάθομεν γὰρ ἐἕν τὲ τῷ προγνωστικῷ καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς 

τας κατὼ τετράδα περιόδους τῶν ἡμερών εἰς τὴν εἰκοστὴν, 

οὐ τὴν εἰκοστὴν πρώτην ἀφικνεσθαν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν 
μὲν ια τῆς ιδ ἐπίδηλον εἶναι, τὴν δὲ τζ τῆς κ. ὑποστρέ- 

γαι μὲν οὖν τῷ Βρμοκράτευ εὐλογώτατον τὸ νόσημα κατὰ 
τὴν ι ἡμέραν, ἀκολουθῆσαι δὲ κατὰ τὴν κ ἑτέραν µετα- 

βολήν. οὐ μὴν ἤδη γέ πω δῆλον ἡμῖν τοῖς ἀναγινώσχουσυ 

τὰ γεγραμμένα πρὸς “Ἱπποκράτους ὁποία τις ἡ κατὼ τὴν 
εἰκοστὴν ἡμέραν ἔσοιτο μεταβολὴ, διὰ τὸ μήτε τὴν δύναμιν 
ὅπως εἶχε τοῦ κάµνοντος ἐπίστασθαι μήτε τὸ βεβαιότατον 

απῖ 1]]ος τενο]νετῖπῖ, Ἡϊ ρ]απαπι {αοἴᾶπι Ῥτορο[βίαπα ἆἷ- 

ΓραϊαΙοπεπ. Ὀπάεοίπο ἀῑο Ηεγπιοσταίες ππε]]οτ ε[[ε νΙ[ας 

εἴΕ, ααατίοἀεοῖπιο Ρεγ[εοίε Ἠλρεταίης,. (Οοπ/[Η(μίο Ίαπι Ίος 

εἰ Ρταεσορη]!ο; τεςἰἀἴναπι ΟΠΙΠΙΠΟ {ογο οἳ ΡετΙίαγα 6ΠΗ, 

ἀῑεπι Γερίίπιππι ἀεοίπιαπι οοπ[επίαπειιπι εταῖ 15, 4πθθ ἀῑα 

ππιάεοῖπιο εἰ απατίο 4εοῖπιο εγεπεταπί, τοοϊάῖναια αἴ][ς, 

ἹΝαπι πιοτΡΙ πιπίαίΙο 1π ἀῑος 1μοῖά1ίι ἀεογείοι]ον. ΕΙάΙοῖ-- 

ΠηἩ5 ἨάΠΙΩμε ἵπ Ρρταε[αδ] εἰ αρμοτῖ[πιῖς ἀῑεγίιπι «ιαίο-- 

Η8ΥΙ05 ΟΥΡε5 ἵω νΙσε[βπιηπα, ηΟΠ 1Π ῬΡΤΙΠΙΙΠΙ ΥΙΦΕΠΠΙΗΠΩ 1πι-- 

οἰάετε; αἴαιε Ιάείτοεο απάεοίπιαπι αιιαγῖ ἀθοπιὶ εί[ε Ἰπαῖ- 

οεπι, «ἀεοἴΠΙΙΠΠ νετο εἰ [ερίπππα υιρε[, ΕΥδο Γη 

πιονραπι τεά][ε άῑε Γερίίπιο Ηειπιοσγαί1 ἵπ Ρεϊπαῖς ε[ὶ σοἩ- 

{οπαπι, ἴαπι οοηΓεσμίαπι αἱίαπι εί[Τε πιπίπίΙοπεπι νΙσε[πιον 

ἨοΟἩ {αππεη ]απι ]αοιῖς Ηἱρροογαίῖ [οπρίῖ, ϱὐαο ἀῑε ν]ρε- 

Ώπιο πιπἰαἰῖο Γμίπτα ε[Πεί, οοπ/[ία. Ἰπ οαπ[α ει, ααποά πος 

Ἰαίεαί, «οιπποᾷᾶο γίτες Ἱαροταπίίε Ἰαρογεπί, αίαιιε οεγ{]]- 

πχηπα εαυτο βρπαπα, 1ρ[ο πΙπταπα Ῥυ]ας ἀρίο ΡΥαείετ]ε- 
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Εὰ. Όματε, ΙΧ. [7.1] Ἀ Κὰ. Βα[. Υ. (409. 405.) 
αὐτῆς σημεῖον ὑπ αὐτοῦ γεγράφθαυ. σὺν μὲν γαρ τῇ τού- 

των γνώσει ῥᾷστον ἦν εἰπεῖν, εἴτε κατὰ τὴν εἰκοστὴν 

ἡμέραν ὁ κάµνων ἔξευ τὴν τελευτὴν εἴτε καὶ εἰς πλείονας 

ἐκταθήσεται τὸ νόσημα. μὴ γινωσκοµένων δ' ἐκείνων (403) 
ἄδηλον. «ἀκούσωμὲεν οὖν ὧν περὶ τῆς ἑπτακαιδεκάτηςρ καὶ 

ὦν περὶ τῆς εἰκοστῆς εἶπεν αὐτός. 

θ’ 

᾿ΜΠερὶ δὲ ἑπτακαιδεκάτην ἐόντι ὑπέστρεψεν, ἐθερμανδη τὰς 
ἐπομένας, πυρετὸς ὀξὺς, οὖρα λεπτά. 

Τὰ μὲν ἄλλα τῆς ὑποστροφῆς ἐστὶ συμπτώματα, τὰ ὃν 

σὗρα τὰ λεπτὰ δηλοῖ τὴν νόσον ἄπεπτον ὑπάρχειν, ὥστ 
οὔτ εἰ καὶ μὴ µεγάλως ἦν τὼ Φανέντα σημεῖα ὀλέθρια, 
σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον εἶπεν ἄν τις ἐπὶ τῆς ἑπτακαι- 

δεκάτης ἡμέρας, ὁρῶν τὴν ἀπεψίαν τῶν οὕρων. αὐτὸς γὰρ 

σε, Ἠϊα οπῖπι πι] Ρει[ρες(ῖς, {αοἱ]πιαπι εγαί ἀϊσοετε νυ]-- 

Εε[ίπιοπε ἀῑε πιοχίῖπτας ε[[εί αεροτ, αι ἵπ [ραίΐαπι ]οηρίας 

Ρτοίταµεπάις πποτρας; ΙσηογβΙῖ6 νετο οΡίουγα. Ταφιθ 

αμάἱαπμ8ς πας ἆε ἀῑα Γερίίπο ἀεοίπιο, 4μάθ Ίΐεπι 4ε νἱ- 

Εε[πιο, Ηϊρροοταίεθ ἀῑσαί. 

ΤΧ. 

(ἶτοα ἄῑεπι [ερείπιωη ἀεοίπιωα τεάες ἵπ [εφιεπείδις ἀῑε-- 

δμς ἱποαἰμῖεν [εὐτὶς εται αεµίαι μΓίπαε Ίεπιες, ἀεἰϊγανίε. 

Α]Ιῑα ααϊάεπι [απ [γπιρίοπιαία χεοῖάίναςϱ. Αἲ ατίηαθ 

ἴεπιες πποχριπι ε[α Ἱποοποοσοίαπι Πρηϊῃσαηπίε, Παφπε αἲ 

ἨΟΏ ΠΠ πιαρηοροτε {ρια, 4παθ αρρατεβαπέ οκ]ῖοί[α, ἴοτο 

ΙΠοο]ΙΠΠεΠὰ Ἱοπαῖπεπι ἀ4ἴοεχο Ἠεφιθαδ, οομ/[ρίοίεῃς Γερίϊπηο 

ἀεοῖπιο ἆἱθ θθπα υγἱΠᾶτιπα ἱποοποοσίίοπεπ. ΊἈαιπ Ηῖρρο- 
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εἶπεν ἐν τοῖς τοιούτοις κίνδυνον εἶναι, μὴ οὐ δυνήσεται τῷ 
χρόνῳ τοῦ νοσήµατος ὁ κάµνων ἐξαρκέσαν. 

ϱ. 
[218] Ἅ«ΙΠαλιν δ' εἰκοστῇ ἐκρίθη ἀπύρετος, οὐχ ἵδρωσεν. 

Ἐν ᾖ κατὰ λόγον ἦν ἡμέρᾳ παροξυνθῆναι τὸν πυρετὸν, 
εἴπερ ὅλως ἡ φίσις ἐνεχείρησε τῇ πέψει τῶν χυμών Ἠ μὀ- 
φον ὡς ἐδήλουν τὰ οὖρα διαµένοντα λεπτὰ, κατὰ ταύτην 

ἐπαύσατο τελέως ὁ πυρετός. οὐδὲ γὰρ κατὰ τὴν ἑπτακαι- 

δεκάτην ἐγεγόνει τῷ λόγῳ τῆς ἐμφύτου θΘερμασίας, αλλὰ 
µόνω τῷ τῆς σήψεως, ἐκθερμανθέντων πυρετωδώς τῶν 
χυμών. τὸ τοίνυν ζέσαν αὐτῶν διαπνευσθὲν απύρετον ὧν 
εἰργάσατο τὸν ἄνθρωπον. αλλὼ µενόντων τῶν ὀλεθρίων 
συμπτωμάτων, ὡς ἐφεξῆς ἐρεῖ, σαφὲς ἦν ἀπολεῖσθαι τὸν 

"Ἑρμοκράτην. ὥσπερ ὃ ἐπὶ τεσσαρεσκαιδεκάτης ἡμέρας 
ἔγραψεν, οὐκ ἵδρωσεν οὕτως, καὶ κατὼ τὴν εἰκοστὴν αὐτὸ 

προσέθηκεν, ἄἀναμιμνήσκων τῆς ἀσήμως γενομένης ῥᾳστώνης. 

οταίες 1ρίε ἀῑκιῖ 1π {αλμρας τί ἆαεδες ἀῑαίαγηχίαίεπι πιοτρί 

{α[ήπετε πον Ρο[Πί είΤε ρεγίου]ηπι. 

Χ. 

Βμν[μς αμέεη νἱρε[ιπιο ἅῑε ]μάίεαιις ε[, α [εῦτε ἵπιπαιμ- 
πἱ πο [μάανιε. 

Ότο [εομπά μπα χαΙΙΟπεΠι ἀῑε οροτίιυ]/[Γεί Γεβτεπι εχα- 

οειρατΙ, Π παίυτα Ργοτίας ἨμπιογΙπῃ οοοἵοπεπι αρρτεί[α 

Τα1Πεί, οϱἩοδ 1ποοσίο ἸΠ1Ππ8ε Ίἵεπαε ρεγπηαπεηίες Ρτοάς- 

Ῥαπί, εοἀάεπι {εβγῖς Ρετ{εοίε οε[ανῖῖ. ΆἈεααε επίπα ἀεοίπιο 

{ερίπιο οαἱογῖς παἰϊν] τα[ῖοπε Γερτῖ τες]1ῖ, {[εὰ [ο]α ρι- 

ἱγεάιη]ς [πεσεπί[ Γεργῖίεγ Ἠαπιογίραθ.  Ἱααιπε 1ρίογαπα 

Ἠωππογηπα {εγνοχ ρεγ[ρίταϊίας α Τεῦτε ΙΠΙΠΙΙΠΕΠΙ Ἠοπιίηεπα 

τεάδίά.  Ύεγιπ πιαπεπίῖρας Ρετη]οίοῇφ ΓΥπιρίοπια!15, 

μί Ῥοβεα ἀῑοΙΕ, πιαπ]{ε[ίαπι εταῖ πιογάγαπαι ἨΗεγπιουγαίεπι. 

Οεπιαἀπιοάυη απίεπι ἀεοῖπιο φματίο ἀῑε [οπ]ρβέ: ποπ {μ- 

ἁανίει Ἱῖα εἳ γ]ρείιπο 1άεπι αἀάϊά1ῖ, εδ ΠΙεΠΙΟΓΙαΠΙ 16ΥΟ- 
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ὅτι δὲ διέµεινε τὰ συμπτώματα τοῦ νεκροῦσθαι τὴν φύσιν 

τοῦ κάµνοντος εὐδηλόν ἐστιν ἐξ ὦν ἐφεξῆς  ἔγραψε τοῖς 

κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν εἰρημένοις, οἷς ἤδη πρόὀσεχε τὸ 

νοῦν. 

’ 
ια. 

3 / 8 ΄ / ’ ῃ ευ 

«4πόσιτος παρα παντα ἸὙρόνον, κατενόει, διαλέγεσθαι οὐκ 

Ἰδύνατο, γλὠσσα ἐπίξηρος, οὐκ ἐδίψη, κατεκοιμᾶτο κωµα- 

τώδης. ' 

ΤΙάντα τὰ εἰρημένα νεκρουµένης ἐσεὶν Ίδη τῆς ζωτι- 

κῆς δυνάμεως γνωρίσματα, οἷον εὐδέως ἡ ἀποσιτία τὴν 

ἀνορεξίαν δηλοῦσα, ποτὲ μὲν διὼ τὸ στύµα τῆς κοιλίας γί- 

νεται, πεκακωμένον ὑπό τινος αλλοτρίας ποιότητος χυμῶν, 

ἔστε ὃ ὅτε διὼ τῆς δυνώµεως αὐτῆς νέκρωσιν, ἧς, ὅδ 

ὑγίαινεν, ἦν ἔργα τὀ τε τῆς ἐνεργείας αἰσθάνεσθαι καὶ τὸ 

τῶν ἰασομένων αὐτὴν ὀρέγεσθαι. τῆς ὃ αὐτῆς ταύτης ἔθ-- 

σαΏ5 Ἰεναπιεπίαπι αὓσατιε Πρης Γαοΐαπι ε[ο, Οτο απίαπι 

Ρεγπιαπ{[ετῖπί [Υπιρίοππαία, Ἠπίήχαπι αερτγοίαπῖς εχἰϊησιαϊ 

Ἰαιϊιάο οοπβαίϊ εκ Ἰῖδ απαθ ἀεῖποερς [οτΙιρΠί 1π ν]σε[ιπιϊ ᾳ ᾳ Ρ Ρ δ 
ἀῑεί παγγαίΙοπε, οαπἴραςδ Ίαπι πιεπίεπι αἀμῖρο, .α ] 

ΧΙ. 

Οἶδος εοἰιο ἔεππρογτε αυεγ[αδαιμτγν Ἰπεπιε οοπ[ίαδαι, Ἰοφμῖ 

ποπ να]εδαε, ἱίπβμα ατίάαν ποπ [είεδαε, Ῥατοε ἀογππϊ- 

φῖε; οοπιαξο/[ι5. | 

Ἠαεο ῬΡτοπαποϊαία οπιπῖα Ίαπι ειπογ]επ{ῖς νιία]Ις {ποι]-- 

ἰαΐῖς οετία Πσπα Γαπί, παπί νετρΙ σναϊῖα οἱρογαπι ανετ[α![ο 

Ιπαρρείεπίῖαπα Πσπϊῃοαις, απαε Ππίεγζ παπα οἨ ογΙΠοῖαπι γει- 

{1ου αἳξ αεπα απαάαπι Παππογαπι απαίαίο πια]ε α[[οοίτῖηι 

οροείας, Ιπίεχάαπι γετο εἰ ρτορίεν {αου]ίαιϊ Τρία5 εχοῖ- 

ἁἵαπα, ου]α5 εταπί 1π [εοππάα να]ειιάίπα Ππππετα, [μπι 

αοἴἴοπεπα [επί]γο, ἴππα 1ρ[απα [απαίαγα αρρεῖετο. Ε)αδάειι 
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γον καὶ ἡ τῆς ὑγρᾶς οὐσίαρ ἔνδειά τὲ καὶ ἀναπλήρωσις" 

ὅπως οὖν εἶχε καὶ περὶ ταῦτα σαφώς ἐδήλωσεν ὁ /ππο- 
κράτης εἰπὼν, οὐκ ἐδίψη. καὶ τῷ μὲν απόσιτος ἅπαντα 
τὸν χρύνον, ἐφεξῆς ἔγραψε κατενόει τῷ δὲ γλὠσσα ἐπίξη- 
ϱος, τὸ οὐκ ἐδίψη" τὸ μὲν κατενύει πρὸς τὸν κποινὸν ἄμφο- 
τέρων διορισμὸν παραλαβων , τὸ ὃ' οὐκ ἐδίψ πρὸς τὸν ἕτε- 
ϱον. ὁ μὲν οὖν κοινὸς διορισμὸς τοῦτό φησιν" οὐκ ἠσθά- 

φνέτο τῆς ἐνδείας οὔτε τῆς κατὰ τὸ ξηρὸν οὐσίας οὔτε τῆς 

κατὰ τὸ ὑγρὸν, οὐ διὰ τὸ μὴ παρακολουδεῖν, ἀλλὰ διὼ τοῦ 

νγεκροῦσθαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τῷ ὃ' ουκ ἐδίψη προσέθη- 
κε τὸ γλῶσσα ἐπίξηρος, εἰς ᾿διορισμὸν τοῦ μὴ ὃν ὑγρό- 

τητα τὸν ἄνθρωπον [219] ἄδιψον γεγονέναι, καθάπερ 

ἔνιοί τῶν ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν ἠδροικύτων χυμὸν, ἄλλα καί-- 
του διαθέσεως οὔσης διψωδεστάτης ἡ δύναμις οὐκ ᾖσθά- 

΄ετο νεκρουμένη. µή τι δὲ καὶ τὸ διαλέγεσθαι μὴ δύνασθαο 
κατὰ τὴν ταύτης ἐγένετο κάκωσιν. εἴπερ οὖν τὰ συµπτω- 

µατα ταῦτα καὶ κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ὑπῆρχεν αὐτῷ 
καὶ σχεδὸν ἐν ὕλη τῇ νὐσῳ, ὃηλον ὅτι σβεννυµένης τῆς 

ψετο πιαης α[ί {μπι Ἱαπιάαε ΓαρΠαπίϊίαο Ππά]σεηπίϊα ἴππα 

χερ]είῖο, Όιο 1ία(πθ πιοᾷο 1π Ἠῖ5 [ο Ἠαβιῖξ, πιαπ]{οβαντε 

Ἡϊρροοταίες Ἰ][οο νεχυῖ: Ίνοι [είεδαι, αἰηῖο Ἠμ]ο [α)-- 

Ἰπηκίε: εἶδος ἰοἱο ἔεπηροτε ονετΓαδαίμγ. . Ώείπάε [ορβί: 

ππεπίε εοπ/[ίαδαε; ἨΙπο: ίπρια ατίάα, ποπ [ίεδαι. Ἰήεπεε 

απίάεπι εοπ[ίαδαι αἆ ΟΟΠΙΠΙΠΕΠΙ Ἠ{αδαο ἀ1[ΠΙπειίοπεπι 

α[Ταππραε, Ίου [μίεθδαε Ὑετο αἆ αἰίεταπ. Οοπιπμηίθ 

αυαΐσοπι «ΙΙΠοίιο Ἠοο {ετί, πεαιε Ἠμπιάαε, Ἰθ(ιε Πεσαθ 

Γαρβαπίαςε ἸπάΙσεπιαπι [επίϊεραί, Ἀοπ αιοᾶ ποἩ εο[ε-- 

αυετείασ, {[εά αιιοὰ Ιπεεγίγεί Ίρβας [αου]ία. Ἠπίο νεχο 

οτα[ϊομῖ, {ίπρμα αγίάα, α)εοῖῖ, ποπ [είεθαξ, Ύὖα ἁῑ[ιπι-- 

βιετεῖ πος ο) Πιιπϊἁἰἰαίεπι Ἰοπηῖπεπη ποπ η ϊνΊ[[ε, απεπι- 

αἀπιοάιπι ΠοΟοΠΏΙΗ εοταπι ααὶ Ἠαπιάυπι οἱ {πσῖάαπι Ἰα- 

ΠηΟγεπι αοοππιμ]αγαπε, Γεά αιιοᾶ εἰαπιΠ ΠΙοπ]ο[[πια ο{Τε 

α[[εοίῖο, {αοπ]ίαβ ἱάΙΙεη ΕΠΙΟΓΙΕΠ ΠΟΠ [εμί]τεί, ΊΆωπ ῥΡο- 

{Πε εἴἶασα εὔπαι ]οᾳτ1 οὗ ε]αδάεπι ]αοίιιαπι {αείαπι ο. 

ΒΙ αδ]ίαν Ίαεο [Υπιρίοπιπαία εἰ ν]δεβπιο 4ῑε εἰ ρε ἴοίππι 

Τθτα πιοτβιπα 1ΡΗ αά{μετιηῖ, Ῥαϊεί εχἰ]ηοίο Παϊϊνο οαἱοτε, 
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ἐμφίτου Θερμασίας ὁ πυρετὸς ἐπαύσατο κατὰ τὴν εἐκοστὴν 
αμέραν. ὁμολογεῖ δὲ τούτοις καὶ τὸ κατἐκοιμᾶτο σμικρὰ, 
κωµατωδη. οὐ γὰρ ὡς οἳ κατὰ φύσιν ἔχοντες ἐκάθευδεν, 

αλλὰ δι ἀθῥωστίαν τῆς δυνάµέως ἐκων ἔμυεν, ὡς μὴ δύνα- 

σθαι τοὺς οφθαλμοὺς ἀνὲεωγότας ἔχειν, ἔκλινέ τε αὐτοὺς 
καὶ σμικρὰ κατεκοιμᾶτο. προσέθηκε γὰρ τῷ κατεκοιμᾶτο 
τὸ σμικρὸ, διότι καὶ τοῦτο γνώρισμα τῆς κατὰὼ τὴν δύνα- 
µιν ἀθῥωσιίας ἦν, οὐ τῶν κατω φύσιν ὕπνων, τινὰ λέγέσθαυ 
τῷ κάμνοντι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, ἢ δι ὑγρότητα τῆς 
αἰσθητικῆς ἀθχῆς ὑπνῶδες ἦν τὸ κώμα. Βαυμάσαι τοίνυν΄ 

ἐστὶν οὐ διὰ τέ τέθνηκεν ὁ ᾿Ἐρμοκράτης, αλλὰ διότι µέχρυ 
τῆς ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς ἡμέρας ἐξήρκεσιν εὔλογον γὰρ 

ἦν οὐ μετὼ πολὺ τῆς εἰκοστῆς ακολουθῆσαι τὸν θάνατον 

αὐτῷ. δῆλον οὖν ὅτι νὲος τις ἣν εὔρωστός τὲ φύσει καὶ διὰ 

τοῦτ ἀντέσχετο, κατὰ βραχὺ μαραινύμένος. ἔνεστι γὰρ ἐξ 

ἁπάντων τών συμβάντων αὐτῷ τἐκμήρασθαι τὸν καλούμενον 

ὑπὸ τῶν νἑωτέρων ἰατρῶν μαρασμὸν περιφρυγῇ /εγονέναυ. 
διέφθειρε δὲ αὐιὸν ἐπὶ τῆς εἰκοστῆς ἑβδόμης ὁ διὰ τὴν 

{εῦγοπι νἰρεβπιο ἀῑε οε[[ανΙ{[ε, Απο µῖς τά αΠεπιίας, 

Ῥατοο ἀογπηϊνίέ, οοπιβίο[ας. ΊἈΝοι οίπα αἱ αἱ Γεοαπάαπι 

ηαίυταπι [8 Ἰαρεπί ἀοτπινιί, [εὰ Ῥτορίετ {αοιυ]ία[ῖ Ἱπ-- 

Πγηίαίεπι π]ίτο οου]ο 1ία οἰαιάεραί, αἱ αρετίο Ἠαρετε 

1ο. να]ετεί εἳ Τρίο Ιπο]ηαβαϊ Ῥαχοε(μο ἀογπιϊνιε, Αά]ε- 

οἷί επΙΠα ΥεΓΡο, ἀογπιινϊε, αἀνετβίπι ρατοε, (ποπίαπι εἰῖαπα 

Ίιοο ΙΠῄγΠΙας [4ο] ἱαἱ]5 Πσηαπα εγαῖ, ΠΟΠ [ΟΠΠΠΟΤΗΠΙ [εοΙ-- 

ἀππα παίαχαπα.  Όματε αερτοἰαπῖ Ἰοο ἴεππροτε [οπιπ]ομ]ο- 

{απ οοσια Γι πιαρῖς ο παπι Ῥτορίετ Γεπββοί ΡτιποῖρΙϊ Ἡι- 

πιϊολἰαίοπα, ἡΜ]γατί Ιἴαφιε οεί ποπ απο ἀπιογίεπί Ηεγ-- 

πιοσγαίθς, {Γεὰ ᾳιοά αἀμίαιε ν]σεβπιαπα Γεριίπιαπι Γαῇεος-- 

τῖ, Παοηί Παπιαθ οοη/Γεηίαπεαπι εγαξ ΠΟΠ ΠΙΠΙΙο Ροῇ, 

νὶρεβιμαπα ἀπ πογίεπι οοπ[εφιμίμταπι ε[[ο. Οοπβαί 1Ρῖ- 

ας Ίανεπεπι αεπάαπα {αἰ[ο οἱ παϊηπτα να]άε τοβαπι, 

οὗ Ιάφιιο οΡ[ΙΗΙ{[ζε ρα] πιαγος[οσπίοπα. σοι επΙπα 

εκ ομΙθις 1Ρ[ οὐογίῖδ οοπ]ίοεγο υοσβίμπαι α τεοθηΠοτί- 

νις πιεδἰοῖδ πιάσοσγθια τοἰοχγίάαπι {ωϊ[ῇα, ἈῬεγεπηΐ αιἴθια 

ἱρέαπα νἰρε[πιο Γερίϊππό ἀῑς {οῦχῖδ, 4πάο οὗ Ἠπποχαπὴ ρα- 
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τῶν χυμῶν σηπεδόνα γενόμενος πυρετὸς, ἐπὶ τῆς εἰκοστῆς 
τετάρτης, ὃν διὼ τῆς ἐχομένης ῥήσέως ἐδήλωσεν. ἄξιον ὁ 

ἐπισημήνασθαι διὰ τὶ κατὰ τὴν προκειµένην λέξιν ἔγραψε 
κατένόευ πάντα. φαἰνεται γὰρ οὐ πάνια χατανοήσας, αὐτοῦ 
τοῦ “Ιπποκράτους ἐν τῇ τῆς πέμπτης ἡμέρας διηγήσει γρά- 

Ψαντος αὐτὸν παρακροῦσαυ, καὶ μετα ταῦτα πάλιν ἐπὶ τῆς 
ἕκτης προσθέντος, οὐ κατενόει, καὶ πάλιν ἐπὶ τῆς ἔπτα- 

καιδεκάτης παρέκρουσε. ὅδυοῖν τοίνυν Ὁάτερον, ἢ ὅει µό- 

ναις ταύταις ταῖς ἡμέραις παρέχρουσε, τῷ ὃ ἄλλῳ χρόνῳ 
κατένόει, δηλώσαυ βουλόμενος ἔγραψε κατενύευ πάντα, ἢ 

ὅτι κατὰ τὴν εἰκοσεὴν ἡμέραν, ἧς ἐν τῇ προκειμένη ῥήσεο 
τὴν διήγησιν ἔγραψε, κατἐνόει πάντα, τουτέστιν οὐδὲ µι- 

κρὸν παρεφέρετο. διὰ τὲ δὲ τοῦτο προσέθηκεν ὀλίγον ἔω- 

προσθεν εἶπον. ἀδίψων γὰρ καὶ ἀνορέπτων γινομένων τι- 
νῶν ἓν νόσοις, 1 διὰ τὸ παραφρονεῖν ἀναισθήτως ἐχόντων 
ὧν πασχουσιν ἢ διὼ νέκρωσιν τῆς ἐν τῇ κοιλίᾳ δυνάμεως φυ-- 

σικῆς. ἐπειδὼν οὕτω πάσχωσιν ἄνευ τοῦ παραφρονεῖν, ἀπο- 
λείπεται γεκρώσαι τὴν φυσικὴν δύναμιν αὐτῶν. 

τγεάῖπεπι ν]σεῄβπιο απατίο οοποϊϊαία Γαεγαῖ, αιιαπι [ειπε 

{εχία πιαπ]{ε[ίανΙί, Αἲ ὀρεταε Ρτείίἁπι ε[ ομ/[εγνατο οιιγ 

Ἱπ Ῥταε[επ ἰεχίαι {[οτιρ[ετΙΕ: ππεπίε ῥτοτ[µς εοπ/ίαδαϊις 

Ὑπάείας Πφπίάεπι ΟΠΙΠΙΠΟ ππεηίο οοπ/[Η (Τε, ααάπι 1ρ[α 

Ἡϊρροεταίες Ῥτοπαποϊεί αερτπι 1π απῖπ ἀῑεί επαγγα]οηθ 

ἀεβριωϊ[ε, αἆο τιτ[α Ρο[εα [εχίο ἀῑε αἀ]εοῖῖ: ποπ ππεπίε 

οοπ/εείε, εἲ τωτί[ας: ἀεοίπο [ερείπιο ἀε[ιρωι. Ἑ  ἀποδιις 

Πίαφμε αἰίεγαπα απ αμῖ [οἱ16 9 ἀῑερις ἀε]ιγανΙτ, α]ἱο νεγο 

ἴεπιροτο ππεηῖίεο οοπ/{Η ΗΕ, Πσπ]ῃοατε νο]επς [ογἱρΠί, ππεπῖθ 

Ῥγοτ[ις εοπ[ίαδαε, απί φποά ν]ρεβπιο ἀῑε ου]9 ΙΠΤΕΓΡΥΕ-- 

ἰαΐοπεπι 1π ργαε[επίῖ ἰεκίι [ογΙρ[βί, Ρρτογ[ιςδ πιεπίε οοη/[ϊα- 

Ῥαξ, Ἠοο εἴι, πε ραυ]α]απι ᾳπἱάεπι ἀε[ιγαναί. Όωατο αιπῖεπι 

βἀ]εοῖῖ Ραυ]ο απίο ἀῑχί. Όσαπι επῖπι απἶάαπι 1Π ΠΙοτΡΙΒ 

πο ΠῑαΠπί, πεφπε αρρείαπῖ, αιί Ρτορίετ ἀε]]γῖαπι Πο Γει-- 

ὠαπῖ 4υαε ραΓαπίασ ααἲ ρτορίεν [αομ]ίαί16 παϊαγαἰ] νει- 

τομ] Ππίετίίαπα, Ὁποπίθπι νετο οἶίτα «ε]γίαπι Ἱία ρᾶ- 

Παπίας, τεμπαατίας Ππαϊυτα]επα ἹΙρίοχαπι {αομ]ἰαίεπι ΘΙΠΟΓ- 

έπαπι ε[[ε, 



ο5θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ἘΕΠΙ{ΗΛΠΙΩΙΝ Τ 

Εὰ. Οµασε. ΙΧ. [219. 920.1] ΕΓὰ. Βαΐ, Ῥ. (4035.) 

ιβ’. 

Ἠερὶ δὲ εἰκοστὴν καὶ τετάρτην ἐπεθερμάνθη, κοιλίη ὑγρὴ, 

λεπτοῖσι πολλοῖσι ῥέουσα καὶ τὼς ἑπομένας, πυρετὸς ὀξυς, 

γλὠσσα συνεκαύθη, ἑβδόμη καὶ εἰκοστῇ ἀπέθανε. 

’ ο” 33 ’ « ΄ Λ 

[220] ἸΤούτῳ τῷ ἀθῥώστῳ ἡᾗ τετάρτη καὶ εἰκοστὴ 
- α 

τῶν κατὰ περίοδον οὖσα αρισίµων, ὥς ἐδείχθη, καὶ ἡᾗ ἓβδό-- 
ν ν λ » 3 3 ; ιο ο , ” 

µη καὶ εἰκοστή πολυ μαλλον ἐπὶ ταύτης ἐξ αναλογίας Ἰνὲ- 
Ν ’ -” - 

γκαν τινᾶς νξωτεριομούς. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ἑπτακαιδεκά- 
« .) ” τν ”, 3”, 

της μέρας ὑποστρέψας κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἔδοξεν ἔχειν 

ἄμεινον, οὐ σχὼν οὕτως κατα γὲ τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὰ φαν- 
τασίαν τοῖς πολλοῖς ποιήσας, σβεννυμένης τῆς ἐμφύιου Όερ- 

µασίας, ἀπύρετος ἐγίνετο, κατα τὸν αὐτὸν τρύπον ἐπὶ τῆς 
5 » ͵ α -ᾱ ἵῃ , . - 

Σικοστῆς τετάρτης αρξάµενος πυρέττειν, ἐκ σηπεδόνος τῶν 

ὑπολοίπων χυμών, ἑξῆς καὶ διεχώρησε κάτω πολλὼ καὶ λὲ- 
Λ η , η η 5 3 ε ’ ος 

πτα καὶ κακοήθη, κατα τὴν εἰκοστήην ἑβδόμην απέθανεν, 

ΧΙΙ, 

ιτοίεεν υεγο φματέμπα εἰ υἱβε[ίππμπι ἀῑεπι Ἰποαϊ]μῖε, αἶϊμα 
ἰἰφιμιαὶς τεπιῖδµς εἰ εορίο[ις Πωϊᾶα ; /Γεφιεπείδως ἀἰεδιως 

Γεὐτὶς αεµία, ἰίπσιμα επιμ[α ε[, νἰβε[ιπιο [ερείπιο ἆε- 

Γωπείμς ε[ῖ : 

ἨΠι]ο αεστοῖο αιατίς εί νίρεβπιας απίες Ἰ]πάιοαίογίος 

ε[ι οἰγοιίίας, αἱ ἀεπιοπβγαίαπι «Π, πη]ίοφιε Πιαρῖς ν]σε- 

Βπιας Γορίίπηας ἵπ ου ϱπαδάαιι ΙΠΠΟΝΕΙΙΟΠΕ5 6Χ ΡΤΟΡΟΓ- 

ἴοπα αι]εγαπί, Οπεπιαάπιοάαπα επίπι [ερίίπιο «εοίπιο 

4ϊε τενεγ[ας ε[ῖ πποτβις, ΥΙβε[πιο ἀῑε πιθ]ίαδ Ἠαβεγο γ{[α5 

ει, πο ία ἵαπιεα αῦεις [εειπάαπι τεῖ νεταίεπ, [εά 

ορἰπίοπαπα πια]{15 ργαερεις εκἰ]ποῖ οα]οτῖς παϊϊνί [πο {ε- 

Ὅτε {αοΐτις εῇΠ. Ἐοάεπι πιοᾷο ἀῑε νίσεβπιο απατίο «πάπα 

εκ τε]ᾳαογαπα Ἠαπιογαπα ριϊγοᾶίπαο {εμτίοιίατα Ἱποερ]χεί, 

ἀείποερδαιπο ἆθον[απ ππιπ]ία ἀε]εοι[[εί ἵαπι (επιῖα έααι 



ΚάΙΓΤΑά1ΙΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. ποτ 

Εά. Οµαχ!. ΤΧ. [250.] ο Ἐά. Ῥα[. Ὑ. (408. 404.) 
ὀξέος αὐτοῦ γενομένου καὶ Σξηροῦ τοῦ πυρετοῦ, ὃν ὧν καὶ 
9 γλὠσσα συνεκαύθη. 

ιΥ. 
(404). Τούτῳ κώφωσις. διῶ τέλεος παρέμενεν. οὔὖρα ἢ 

παχέα καὶ ἐρυθρὸ, οὐ καθιστάµενα ἡἢ λεπτα καὶ ἄχροα 
ἐναιωρήματα ἔχοντα, γενέσθαι οὐκ ἠδύνατο. 

λαὶ μετὰ τὴν τῆς εἰκοστῆς ἡμέρας διήγησιν ἐφεξῆς 

ἐγεγράφει τὸ μὲν νῦν εἰρημένον, τὸ γενέσθαι οὐκ ἠδύνατο, 
παὐτὸ σηµαῖνον τῇ ἀπόσιτος φωνῇ. οὖρα ὃ ἀπὸ τῆς ἑπτα- 

καιδεκάτης ἄχρι τῆς εἰκοστῆς ἔφη γεγονέναι λεπτὰ, προει- 

ρήκει δ, εἴ τι µεμνήμεθα, καὶ περὶ τῶν ἐρυθρὸν καὶ ἆκα-- 
τάστατον ἐχόντων ἐναιώρημα. νῦν οὖν ἐπαναλαβὼν ἅμα 

περὶ πάντων ὧν ἀπεφήνατο, δυνάμει τοῦτο λέγει, ὡς οὕρη- 

σεν ἄλλοτ αἀλλοῖα, χρηστὸν ὃδ ακριβώς οὐδέποτ οὐδέν. 
αλλὼ καὶ ὅτι 'διὰ παντὸς αὐτῷ τοῦ νοσήµατος ἡᾗ κώφωσις 
παρέμεινεν, οὐκ εἰρημένον ἐμπροσῦεν, εἰκότως γῦν προσέθη- 

ππιῄσπα, νΙρεβπιο [ερίϊπιο ἀἱο οΡηί {αοία Ίερτο Τρία εξ 

αοπία εἰ Πσοσα, Ῥετ ᾳαε εἰ Ἡπσαα Επια] εχυ[ία εΠ. 

ΧΙ. 

Ἠμίο [ωτάιίας μεν ἐοίμπαῃ πποτµπι γεγπιαπ[ε; Ἠγίηαε αιξ 

ετα[]αε εἰ γµὂγαε ποπ [μδ[μαεδαπε, αμὲ ἴεπμες εἰ ἀεεοῖο-- 

ες επαεοτεπιαία οοπεἰπεδαπες δμ[ίαγτε ποπ υαἰεδαξ, 

Αίαιε Ρρο[ νΙρε[ιπαϊ ἀῑεῖ εκροβ!Ίοπεαι ἀείποερς ᾳποᾶ 

ΏπΠο επιποϊαίαπι εβι αἁ[οτιραί, ϱµ[ίατε ποπ υαἰεδαι, αιοᾶ 

1άεπι ἃο ΥΟΧ, εἶδος αυετ[αῖιω, ΒΠρηϊβεαϊ. . Αἱ πχῖπας α ἆε- 

οἵπιο Γερίίπιο ἀῑε ἴεπιες αἀωίᾳαε υιβεβπιαπα {α1{ε Ρρτοίι-- 

1. Ῥταεάϊκεταί αμἱεπ, ΠΠ αυ] πιεπαπεχίπηας, εἰ ἆε Ἠ]ς 

ᾳπαε τυβταπῃ οἱ ηοΠ Γ[πβΠάεης ΕΠαΘΟΤΕΠΙΔ Ἠαβοτεπί. ΊΆΝαπο 

ψετο τερε!ῖ5 [πια] οπιπ]θαθ 4παε ἀεπιοπ[ίτανεγαί Ραΐεπ- 

μα, Ἰοᾳίαν Π]απι αἶίας αἰίαπι αγίπαπι πἰηχί[ε, Ῥοπαπι 

αὐπίοπι ρίαπε πυ]]απ,. ἈῬταείετοα οαοά ρετ ἰοίππι πιογρπι 

{ατάϊτίας ρεγπιαἨ/[ετΙΕ, ΠΟ απίεα Ρτοπυποϊαίαπα Ίαγο ηπμπο 



σσο ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΣΣ ΕΠΙΙΗΠΜΙΩΝ 

Τά. Οµασι. ΤΙΣ. [220. 991.] Εὰ. Βα8, γ. (404. ) 
κεν. οὐκ οἶδα ὁ ὕπως οὐκέτι οὐδὲν εἶπε περὶ τῆς ἐκτερώ-- 

ὅους ἀναχύσέως. ακόλουῦον γὰρ ἦν καὶ ταύτης μνημονεῦ- 
σαι. τάχ οὖν ὡς πρὀδηλον ὅτι παρέμεινεν ἐσιώπησεν, 

οὕπω γὰρ οὐδ ἱδρως ἐγένετο τῷ Ερμοκράτει οὔτε διὰ γα- 

σιρὸς ἢ οὔρων ἢ ἐμέτων ἠκολούθησε κένωσις χολωδῶν, ἀδύ- 

φαιον ἦν παύσασθαι τὸν ἵκτερον. ἐκ πάντων οὖν τῶν εἰρη-- 

μιένων φαίνεται παθεῖν αὐτῷ τὸ ἧπαρ ἰσχυρώς, αρχὴ τῆς 
συτικῆς τὲ καὶ φυσικῆς ὀνομαξομένης ψυχῆς ὑπάρχον, ἦς 

ἐδείγθησαν εἶναι τέτταρες δυνάμεις, ἑλκτική τε καὶ καθε- 

κτικὴ καὶ αλλοιωτικὴ καὶ αποκριτικὴἠ, καθ ἃς καὶ τρέφε- 

σθαι καὶ αὐξάνεσθαυ τοῖς σώμασιν ὑπάρχει καὶ παθούσης 
ταύτης αἀνορεξίαι δειναὶ καταλαμβάνουσιν, ὡς τεθνάναι 

μᾶλλον ἐθέλειν 3ἢ γεύσασθαί τινος. 

[οι] Τὰ μὲν παλαιότερα τῶν ἀντιγράφων τὴν ἆρ- 
χὴν τῶν προκειμένων χαρακτήρων τοῖς αἀθῥώστοις εἶχεν 

βΡΡο/[ωΙῖ. Αἲ ποπ πονῖ ᾳποπιοάο π]]η] φπἱοφααπι εἴαπιπαπα 

4ε αιγὶρϊποία εΠιβοπε ῬΡγοϊπ]επί.  ἆΝαπι οοπ[επίαπεπα 

εταἰ εἰἶαπι Ἠι]α5 ππεΠηΙ{Πθ, Θεά {οτία[ις ααοὰ Ραιετεε 

οπηπίρι5 θαΠ1 Ρρεγ[ενετα[[α ἰαοπῖῖ.  Οιποά επί ποπάπα 

{αἆοτ ΗΠεγπιοογαΓϊ εγαρ![εξ, πεαε Ῥετ αἶναπι απῖ υτΙΠᾶΒ 

ααί νοπιῖία» ΕἱΠο[ογαπα νασααξο οοπ{οφππία ε[εί, Γεάατί 

ΠΟΠ. ροϊιῖ Ἰοίετας. Ἐκ οπιηῖθης 1ἴαφας πατταϊῖς 1Ρῇ Ίεοις 

νεμεπιεηίεν α[Πεοίαπι {ι[[ε νιἀείας, αποά ἵαπι γερείαἰτῖ- 

ος πι παϊιτα]ὶ απἴηαε αρρε]]αίαε Ῥεϊποϊρίτπι εσΙΠΙΕ, 

ει]άς απαἰποτ: ε[[ε {αου]ίαίες ἀειποπβτανίηιας, αἰῑταςίτίοεια, 

γοἰεµίγίοεπι, αἰεγαίγίοεπι εί εκρι]ίγίσεπα, απῖρας οοτρογα 

ἔππι πι ἰταπίατ, ἔππι Ἱηογε[οαπί, Ἱρίααιε α[εοία 1Ππαρρε- 

Ιομί]αο Πα ϱτανεό Ργεμεπάιηῖ, αἱ πιοτῖ Ρος 8ερετ γε[ῖῖ, 

ᾳααπι απἱσ(ααπι ῥαῇατο, 

γείιβίοτα αι]άεπι εκεπιρ]αγῖα αἀ]εοίοταπι αερτῖς εἶιβ- 

τασίεταπι ρτϊποιρίαπι Παθεραπί α πιι]ίετο αραά ΒΙίοπεπα 



ΚάΙΓΓΑ44ΗΙΝΟΤΙ ΕΙΣ 4γτο ΙΠΠΟΠΜΝΗΙΜΑ «4. 550 

Εά. Οἶιαχε. ΙΧ. [251.] Εά. Βα{. γ. (404) 
ἀπὸ τῆς περὶ Ἠίτωνος κυναγχικῆς, ἑβδόμης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
γεγραµιµένης. ἀμέλει καὶ οἱ ἐξηγησάμενοι τοὺς προσγεγραµ- 
µένους τῷ βιβλίῳ τούτῳ χαρακτῆρας ἂπ ἐκείνης ἤρξαντο 
πάντες, τοῖς πρὠτοιο ἀθῥώστοις λέγοντες αὐτοὺς μὴ προσ- 
κεῖσθαι. κατ ἔνια μέντοι τῶν νῦν εἰς χεῖρας ἠκόντων 
ἡμῖν εὑρίσκονται καὶ τοῖς πρὠτοις ἀρῥώστοις προσκείµενου 

χαρακτῆρες, ὥστε καὶ ἡ κατὰ 4ιοσκορίδην ἔκδοσις προσκει- 
µένους αὐτοὺς ἔχει. καὶ τούτω γε τῷ Ἐρμοκράτει πρώτον 
μὲν ὑπογέγραπται τὸ π ἐν μµέσῳ γραμμὴν ἔχον, ἁπάντων 
τών χαρακτήρων, ὦν ἐπὶ πάντων ἀρῥώστων ἔφαμεν εὑρί- 

σκεσθαι, προσγεγραμµένων. ἐφεξῆς δὲ τὸ ε γέγραπταυ καὶ 
μετ αὐτὸ τὸ ὃ κάτωθεν ὀρθὴν }θαμμὴν απεστιγμένην ἔχον, 
οἷόν περ τὸ υ προγραφέν. εἶτα μετ αυτὸ τὸ κ καὶ ἔ καὶ 
μετὰ ταῦτα τὸ 8, κατὰ τὀνὸε τὸν τρύπον π.δ. δ.κ.ζ.Θ. ὁ 

μὲν οὖν πρῶτος χαρακτὴρ, ὡς καὶ πρὀσθεν, σηµαίνει τὸ 
πιθανὺν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ὕστατον γράμμα ποτὲ μὲν συ, πο- 

τὲ δὲ 9 /εγραμµένο», ὑγείας μὲν τὸ υ, Θανάτου δὲ τὸ 9 
σημεῖὀν ἐστι. τὸ δὲ πρὸ τούτου τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, 

απρϊποία Γερίίπια αἳ ἀπ]Ι[ο ἀε[οηρία ΕΕ [απε ααἱ αᾱ- 

Γοτιρίος Ἰπ]ο Ίρτο οἨαγασίετας Ιπιετργείαια [απὲ, αὐ τ]]α 

οπιπες Ιποερετιπί, ἀῑοεπίες Ρτ]πιϊ5 8ερτΙ 1ρ[ο5 Ποπ αᾱ- 

]εοίο ε[ε. Ἰπ ποηπα]]16 ἴβπΙεη εχεπιρ]αγίθαδ ϱυδε ΠηΠο 

1π ΠΙΒΠΙΦ ποβτας ρεινεπετιπί, Ῥτϊπηϊς εἰῖαπι αερεῖς αἀ]αοίῖ 

εἸιαταοίετες τερετιππίως, αἲ εἰ Πἰο[οογ]ά16 εἀ1ιῖο 1ρ[ο5 Ἠα- 

Ῥεῖ, Αίαιε Ἰῖο πἰῖαιιε Ηετπιουχα Ργίππαπι οι ]άεπι [18-- 

Γοτἱρίαπα ει π Ιπεαπα 1η πιεᾷΙο Ἠαβεπς οἱιαγᾶοἰΕεΓΙΙΏ ΟΠΤΩΙΙ1Πὰ 

απο 1Π πεστοίῖ οπιπίθας αἁ[οτιρίος τερεγῖτί ἀΙχΙπιβ. 

Πεϊπάε {5 [οτιρίαπι ε[ἰ, αἰηιπε Ρο[ϊι 1ρ[απ ὃ Ἠπεᾶπι Υθοίαπι 

ἀεοτίμπα τεγνεγίαπι Ίαβεης νε]αῖ ν. ἨὨὈε[ογρίαπι ἀεῖπάς 

Ρο[ι {ραπ κρ δ. Ρο Ἴαεο Θ;, Ίος πιοἆο π. ε. ὃ. κ. ζ. 9. 

Ρτίπιας Ίίαηιο οἰατασίες τί απίεα τὸ πιθανὺν ετεαἰδι]ε 

Πρη]βοαϊ, απεπιαάπιοάμπη εἰ υ]ἶπια Πίετα Ἱπιεγάσπα π]άεπι 

ν, Ιπίετάμπι γετο 9 [οπρία, [απίαι φμῖάεαπι ών, πηοχῖς 

γετο ὃ βαεπαπι εΠ. ΘΟιὶ νετο οματαοίες Ἠμπο Ῥταεσθ- 

οεάΙΙ, ἀῑεγαπα ΠΙΙΠΙΕΥΙΙΑ Ἰπά]σαί, φαῖρας Ἠοππο Ιπιεγηϊ απ 

Ρετ/εοίε [απαΐιθ εΠ, Οι ἴπ πιεζἰο οχἰβαπέ, πιοάαπα 8- 
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4. Οατί. ΙΧ. [2051.] «Εά. Βα[. Υ. (404.} 
ή ’ 

ἐν αἷς ἤτου ο) ὸ ἄθρυπεου 1 ας υγιασθη, ση- 

µαΐνει" τὰ δὲ μεταξὺ τὸν τρόπον, καθ ὃν ἤτου σωθῆναι 
. 3”, ”Ν 3 / ’ ] » 3 « 3 

τὸν ἄνθρωπον 3 απολεσθαυ συνεβη. καὶ νυν οὖν ὁ το 
Ν ” ” α ’ Ν - 

μετὰ τοῦ κάτωθὲεν απεστιγµένου δέλτα γράψας, ἐπισχε- 
, ” [ . - 

Θέντων τῶν διαχωρηµάτων, πιθανὸν εἶναί φησι κατὰ τὴν 
3 Ν ς ' ς ’ 3 -” ο 

εἰιοστὴν ἑβδόμην ἡμέραν ἀποθανεῖν τὸν Γρμοκράτην. τινὲς 
.. .. - λ Ν ς ” ” λ 

δὲ τῶν ἐξηγηιῶν διὰ τὸ ῥυῇναυ κατὰ τὴν εἰκοστὴν καὶ 
. ΔΝ ΄ 3 -” 

τετάρτην' ἡμέραν τὴν αστέρα, τὸν θάνατον αὐτῷ 7εγονέ- 
. η Ἆ -” εδ. ” ’ 

ναι φασὶ, παρατιθέμένου τὸ ἐκ τοῦ προρῥητικοῦ κατὰ λέξιν 
«/ .) αι. κ.” 

οὕτως ἔχον' κώφωσις καὶ οὖρα ἐξέρυθρα, «ἁκατάστατα, 
3 ’ ιο. -” 

" ἐναιωρηθέντα παρακρουστικὀν. τοῖς τοιούτοις ἰκτεροῦσθαν 

κακόν κακὴ δὲ καὶ 3 ἐπὶ ὑκτέρῳ µώρωσις. τούτους ἀφώ- 

νους μὲν, αἰσθανομένους δὲ συμβαίνει γίνεσθαι. οἶμαι δὲ 

καὶ κοιλίαι καταθῥήγνυνταυ τουτέοισι οἷον ἐγένετο "Ερμίιπῳ 

καὶ ἀπέθανὲεν. αὕτη μὲν 1 ἔκ τοῦ προρῥητικοῦ λέξις, καὶ 
., ᾿ . στ ώ κ] πε , .Ἡ Π 3 πα 

εἴρηταυ περὶ αυτης Οποτ εξήγουμεῦθα το βιβλίον ἐκεῖνοι 

νυνὶ δὲ τοσοῦτον εἰπεῖν ἐξαρκέσευ πάλιν αἀναμνήσέως ἕνε- 
3 9-3 5 ῃ ενα : ο νςςι 3 ος ο ’ 

κεν ὧν τ ἐν ἐκείνοις ἐξηγησαμεθα καὶ ὧν ἓν τῴδε τῷ βιβλίῳ 
[ υ] ’ Ν Δ ε ’ / 3 3 ΄ 

µέχρι δεῦρο. συνέβη γὰρ τὸν Ἕρμοκράτην μήτε ὃν ἐπί- 

Ῥοπί, Ἱπ απο [εγγατῖ Ποπιίπεια οοπ{ϊσιέ να] Ιπίετῖτο. Εϊ 

Ώπο οματασίετεπι ε ομπι ὃ ἀεογ[απι τεῇεχο [ου1βεπς 6Γ6- 

ἀ1ρι]ο ε[ῇε αἲϊ τείεΠ!ῖ ἀε]εοίοπίραδ, νἰσεμπιο Περίϊπιο 

Ρεγ][ζα ΠΗεγπιοσταίεπι. ΘΟαάαπα Ππ[εσργείμιη, ᾳποά αἶναςφ 

ν]σε[ιπο (παγίο 4ῑε ργοακονΙέ, 1ρ[ πιοτίεπα αοοϊἁ]ε ρτο- 

Γεγαπί εκ ΡγοτγΠείῖοο αιοἰον]αίοπι ργοπιεπίες.Ίπ ἰεχία Τα 

{ο Ἰιαροπίεπι: διγαάίας εἲ μγύιαε ῥΡγαεγμύγαε ποπ [μδ[ι- 

ἀεπίες, επαεοτεπια Παθεπῖες ἀεἰγίιπι ροτιεπάιπὲ, Πὶς οὐ- 

ογιγί Ἰείεγμπι Τπαἰμπι. Ἱηαία σιοφιιε εἓ ἰοίετο [ιμουεᾶενς 

]αεμίας. ος ομίάεπι νοοε ρτἰυαγὶ, [εά [επεεπίες ε[]ε 
οομεϊηρίερ αἴφιε ᾖἱς, αγδίγοΥν αἰνις ρτοτιπαρίε, μὲ Π1ει-- 

πηίρρο [αοίμτα ε[ἓ, αἴφιιε οδίίε 5 ε[ εκ ρτογγμεοο ἴεκ- 

ἰαδ, ἆᾳ αιιο α παπι ΠὈταη απ οκρ]απαγεπιας, ἀἰσίαπι ε{ῖ, 

Άπο Ύεχο ἴάπίμμα ἀῑσεγε [αΠίοιεί γατίας, παθιποχίαο στα- 

ία εἰ Ύπαο 1π 116 αἳ α1ιαο Ἠουο ἴπ ργο Ἰποιίαιθ εχρο- 

{απιμδ.  Οοπςιί Παιπϊάεπι Ηεχιποσγαίθεπι πει Ῥες αἶνί 
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Εὰ, Οἶμήι Ίδα οι. 239. 1 ο Ε. ΒαΓ, Ὑν (404.) 
ἀδίσι γαστρὸς. μήτε «δὲ όκκρισιν ἀποθανεῖν. ' ἀλλὰ εαῦτα 

μὲν, ̓ἐπιφανῆνρι. συμετώμαῖα της διαθέσεως, . ὥσπερ καὶ 

ὁπόνε, πρύσθεν΄ απ ἀπέκφινε. συγκεκαυμένά,, παῖς Καὶ κατὰ τὸ 
ἧπαρ. ζμαθαήαε ἄμφοτέρων: ἑπόμένων, ος ἁφοέξαμιεν. ἐν ἄλ- 

λοις τε τισ να τοῖς πρρὸ πῶν. πεπονθύτων τόπων ὑπο- 

μνήμασι. . φαίνεται. δὲ «καὶ. ὃι Νάνατος ἀὐτῷ }εγονέναυ μά- 

στα μὲν. διὰ τὸ ἧπαρ, . ἤδη δὲ καὶ τὰ κατὼ τὴν κεφαλἠν 
οὐκ ἔχειν κατὰ - «φύσιν. ἔτι δ' ἀλογώτερὸν . ἐξηγοῦνταυ. τὸν 

ἄθῥωσεον οἱ φάσαουτεο. διὰ τοῦτο. γεγράφθαι μόνον, ἕνα 

τὴν. τῶν. θιαίµφηι ἡμερῶν' δύναμιν ἀβἑάσῶμεν» ὥσπερ οὐκ 

ἐπὶ πάντων μὲν τῶν. νοσούντων κοινώς «τούτου, πάραεηρουη 

μένου, τὰ . δὲ καθ ἕκαστον ἴδια κατὰ υὶς συμβάσας αὐ- 

τοῖς ἀκκάανέψ. ϱ 

λος ο αν ὃν ὁ | ( ο. 

[222.] Ὁ Αατακέίμενο ἐν τῷ ἄεάλκους κήπῳ. 

« - 

χειεποπετα, Ίεφμθ Ῥετ εχογείίοπεπι Ππίετηῖε, {εἆ Ίιαεο 

απἰάεπι πιορῖ [γπιρίοπιαία ΄ αρραταϊ[[ε φαεπιαάπιοάσπα, εί 

απ απ απῖεα εχοτεν]ῖ οοπιρα[ία, αἰτίσφας΄ οἱ Ἱεραίς αΠο- 
οἱίοπες οοπ{εφιεπίῖρις, παἳ οβεπάίπιμς, ἴππι 1π αΙς ου] 

Ῥωδάσπι ἔππι 1π οοπιππεπίαχ]5 4ε Ἰοοῖ αΠεείῖ. Ὑιάσίαν 

αμίεπι εἲ 1ΡΠ πιο πΙβΧΊΠε ου]άεπα ϱῦ Ἠερατ αἀνεπῖ[[ε: 

Ίαπι γετο εἴ ᾳποά οαραῖ ποπ. Γεομπάαπα παίαταπι Ἠαρετεῖ, 

Αεθτοίαπι αμίεπι εἴαπιπαπι αδ[αχάῖας . Ππετρτείαπίας οιαῖ 

οὗ. 1ἆ [οτιρίαπι {οἱαπι ρτοβίεπίατ, πῖ ]αάισαίοτίογήπι ἀῑε- 

ΤΙ ΥΙΓΕ5 ΡεΓΡΕΠάΕΓΕΙΩΙΦ, 8ο Π Ποη οπιπῖρας ϱὐῑάεπι αθ- 

ρεῖσ οοπηπαμπ!ίος Ίου ομ[οτνείωτ, [εὰ {ἴπρι]α Γεοσ[απι ]ηχία 
ες Ύωαε 1ΡΙ οοπΏρετιηί α[εοίῖομες, 

ΧΙ. 
Ομί ἵπ Γεα]εῖς Ιιογέο ἀεεμπιδεναε, 

σἀ1ΕΝΌς ΤΟΝ. ΧΥΙΙ. Ν τπτ 
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Ἐά. Οβασ ΤΧ. [00ρ.]. ἑσνν Ἔδρ Ῥάρ Τε (4049) 
ολ ανταῦθα᾿ πάλύν. οἳ περὶ. πὸν «Σαβινόν φασι τὸν πῆπὸν' 

ἠραεκρπόοε νι συναίειον τῆς νόσου 'ειόμενον. τάῤθρώπιρς 

καὶ αθήνα 7 κατὰ λέδιν οὕτως." δῶ τοῦξὸ- 7ὰρ μήκος 

καὶ τὸν" φῆπόν παρεθετο»" καντεῦθεν τὴν ̓ ἀφορμὴν τῷ πυρεν 

τῷ. γεγονέναι ὑπεμφαίνων. οὐ γάρ ἐστι ποηφάγον ζῶον ὁ 

ἄνθρωπος» ὥστε; τῇ ἀλλοκότῳ: διαίτῃ καὶ ὧς' νέωτεριδµόν 

ὑπέμεινεν. ἐνταῦθα. μὲν ἐκεῖνου ταῦτα γεγράφασιν, :ἐπεὶ δ᾽ ν 

ἕν τούτω". ὑπομνήματι παρα τὴν ἐμαντοῦ “προαίρεσιν εἰς 

ἔλέγχον ἐξηγήσεων. αλλοκότων ἐπείσθην τοῖς: ἐεδίροιὲ΄ 1ρά3. 

ο τινὰ, καὶ νῦν ὀλίγα" προσθήδω) ταυτὸν. ̓ εἶδος "εχοντα» 

πρῶτον μὲν οὖν οὔτε διὼ παντὸς οὐκεῖν' ἔφη “τὸν κάν 
ἐν τῷ 4εάλκους κήπῳ;- κατακεῖσθαν δὲ μόνον. ἐγθάψεν,) ένα. 
δεχόµενον ἔμπροσθεν μὲν ὅθ᾽ ὑγίαινεν, οἰκεῖν αὐτὸν ἑτέ- 
ρωθε, νοσήσιωτα δὲ καταγωγῆς ἐπιτηδειοτέρας δεηθέντα 

τοιαύτην σος ἐν τῷ 4εάλνους κήπῳ. δεύτερον οὖκ ἄναγ- 

καῑόν ἐστι τὸν ἐν κήπῳ αταγωχὴν. έχοντα, «λάχανα σιτεῖ- 
σθαι διὰ πανιὸς ὡς ποηφάμον, ἑώρμη ὥσπερ οὐδ εἰ πλη- 

σἰον εἴη τῶν αἴγεια κρέα πιπρασκόντων ἢ προβάτεια, ταῦτ 

Ἠϊο ᾳποὰθ αὔτ[απι Βαβίπας Ἠοτίαπι αἀ]εοίαπι «ε[Πε αἲξ 

αζ]αναπίοπι πιογβῖ εαἰι[απα Ἰοπιῖπα Εαοίαπι ε[ε, αἴηας  Ηῖδεε 

τετρῖς Ἱία [οτίιβρή: οἨ. τά. επῖπι εἴ Ποτίαπι πμππαπι αΡρο-΄ 

[ω[ῇ6ι Ἡϊποφιιε ΓεὈτὶ οαα[απι εκ(]ε πιαπΙ{εβαης, - Νο 

οπίπ. εγῬίνοστη απήπια]. Ἀοιπο εβ::' ααρτορίοι εκ αἱίεπο 

νϊοϊα. νε]αῖ Ππποναίοπεπι (ααπάαπα Γαβαπαϊ. Ἠοο ἵπ Ἰουυ 

αιΙάσπι 11ο {[οπρβε:. Θεά αποπίαα 1π' ος «οὔιπιεηῖατῖο. 

Ῥταείες πωθαπι 1ρβας γο]απίαίεπι αἆ αΠεπαταπα εχρ]ςσα[ῖο- 

πΏπη οοη/α Μα [ίοηεπι αἲ απηοῖς [οχ]μετε αἀαεάαπι Γαπι αᾱ- 

ἀπιείας, εἰ πυπο Ῥαιισα αἀ]ιοῖαπι Ίάεπι ϱεπς Παβεπί]α, Ετί- 

ΠΠ. 1ϊ8ᾳϊιε ηε(αο Ρετρείαπο Ποπιίπεια Παρίίατε ἀῑχαι 1π 

Γεα]οῖς Ἠογίο, [εᾷ Ίασογο Γοἶαπι Γορβί; αι απίεα απ 

τοοίε να]ετεῖ, α)δΙ Ἱιαρ]ίαγε Ρο]; ΠιοΓΡο Υεγο οογΓερίι 

ορροτιμπ]οτῖς ἀῑνετ[οτΠ Ἰπάίρας ἴαιε Ἱπ ΠὨεα]οῖ Ποτίο 

ἨαὈιεγΙ!, ᾠΘεοαπάο Ἰοῦ ποοεί[ο εΠ Ἱπ Ἱοχίο ἀῑνοι[ογίαπι 

Ἰαρεπίεπι οἰεγῖριαθ ρεγρείμο νε[οί τί ἹνογΡ1νΟΓΙΙΠΗ απΙπια]: 

απεπιαζπιοᾶυπι Ἠθηιε { Ῥχορο 605 {μετῖδ, απϊ οΒΡΓΙΠΑΠΩ 

νο] ονΙ]]απι οαγπεΠπι νεπάπηῖ, απο απο[ῖάϊε οοπηεάαδ, τί 
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Ῥὰ, Οµάσι, ΕΚ. [222.] ο. Εᾷ, Βαῇ. Ὑι (404. 405.) 
ἐσθίειν ὀσημέραν, καθάπερ οἳ Λέγοντες. οὐδὲ γὰρ εἰ γείτων 
εἴη τῶν τὰ κρέα πιπρασκόντων, ἀναγκαῖον αὐτῷ πλεῖστα 

προσφέρεσθαε ταῦτα, καθάπερ ἀθλητῇ. τρίτον ἐπὲ τούτοις 
ὅτι πολλὴν ἀφθονίαν ἔχοντες λόγων εἰς. τὸ. διαβάλλειν τὸν 

ἐπὶ τοῖς κήποις αέρα, τοῦτο μὲν ὅλον τὸ µέρος ἐξέλιπον, 

ἐξετράποντο ὃ ἐπὶ τὰ λάχανα, δυνάµενοι καὶ τῶν ὀχετῶν 
μνημονεύειν, ὡς τὰ πολλὰ τοὺς ἀποπάτους ἐκκαθαιρόντων 
εἰς τοὺς κήπους, ἅπασάν τὲ τὴν τοιαύτην δυσωδίαν ἔτι τὰ 

τὴν ἀπὸ τῶν λαχάνων καὶ δένδρων καὶ θάμνων ἀναθυμία- 
σιν, ὥσπερ ἀπό τε κράµβης καὶ καρέως καὶ πύξου. «φανὲ- 

ϱώς γὰρ ὁ πέριξ ἀἲρ μοχθηρὸς ἀπὸ τῆς τούτων ὁμιλίας 

γίνεται" ἀλλὰ γὰρ ἅλις δη µοι καὶ τῶν περὶ τὰς τοιαύτας 

ἐξηγήσεις ἀντιλογιῶν. ἐπὶ δὲ τὰ χρήσιμα μεταβὰς ὦκολου- 
θήσω ταῖς {πποκράτους λέξεσι». 

.ὲ. 
(405) «Ἀεφαλῆς βάρος καὶ κρὀταφον δεξιὸν ἐπωδύνως εἶχε 

χρόνον πολύν, μετὰ δὲ προφάσιος πῦρ ἔλαβε, κατεκλίθη. 

ααϊ οταἰοτῖε ]οᾳπαπίατ. Ίεφπε επ]πι Π γἰοῖπας 5 {αετίφ 

αἱ οὔσπες γεπάπηΕ, Ρτορίεχεα ΗΡΙ πεοε[ε ε[ὶ πῖ οἱ ρ]ι- 
τΊπιας ας Ιπίεστας νε]α αἰλμ]είαε ἆενογε. Τεγίίμπι αἲ 

119 ε[, αιιοά Ύ.απι ππυ]ίαπι [εγπιοπΏπα ἨηὈετίοίεπι Ἰαδετεί 

βἆ αξτίς Ἠογίογαπι αοου[αοπεπα, Ώαπο αμῖάεπι {οίαπα ῥραί- 

Ίεπι ΡιφείεγπιΠί εἰ αἆ οἶετα οοηγεσ[ης, ε[ί, . (Ἴοασας 91ο-- 

απε ϱΟΠΙΠΙΕΠΙΟΥΑΓΕ Ρρο[εταῖ, απδε εχετεπιεηία αἆ Ἠοτίος {ετε 

τερυτραΏ{ ΟΠΙΠΕΠΙΕ ἴα]επι Ρτανεο]επ[ῖαπη, αἴηιιε εἰΙππαπααα 

αὖ οἱεγίθις, ατροτίρας εἰ {αςίους, πἱ ἃ Ὀταί]οα, ο8γΓεο οἳ 

Ῥμηπο ακ]α]αίϊοηθιη, . Οἴτουπιβαπς επ]πα ασ πιαηϊΓε[ίε αἲ 

Ἰοχ μπα γἱοϊηῖα Ῥχανις τεςιίατ. θεά οπἵπῃ Ίαπα [αἱ α πιο 

64ε Ἠαναπα ἹΠπιετρτείαἹοπαπα οοπἰταζΙομοπΊρμς επαγγααα 

εἴ, Αά ια νενο ἀϊρτεί[ίας τοχίας Ηἰρροογαίῖθ Ργο[εααα, 

ΧΥ. 

Γἱμείμς εαρἰεῖς βγανϊεαιε εἰ εεπιροτίς ἀἄεπεγὶ ἀοΐοτε υελαξμ 

{ει αμίεπι οεεα/[ίοπε ρπο ρτε]ιεΓς ἀεειιδιτὲ. 

Νῃπ 9 
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Εά. Οµαπ. ΤΧ.. κ. Ρα. Ρα[. γ, (405.) 
οὐ ους. ΠΙῦρ μὲν  ὁ ἐνόνράνηνό τὸν πηυρετὸν ως 

καθότι δέδεικταἰ µου, πολλάκις ἤδη" καὶ μέντου καὶ ὅτι ὖὐ- 

ριώτερον’ ὥσπερ) λα) πεᾶσεν ἀνθρώποιφ έθος ἐστὶ τὰ μικρὰ 
τῶν αἰτίων προφάσξιφ καλεῖν, οὕτω καὶ αὐτὸς ἐνίοτε μυς 

ογορεύεέ, καὶ ποῦτο δέδεικται. τινὼ μὲν γὰρ αὐτὸ καθ 
ἑαυτα νόσον οὐχ οἷά: γε ἐστιν ἐργώσασθαι, προὔὐπαρχούσὴ 

δὲ .νοσώδευ παρασκευῃ. πλησιάσαντα τῆς ὅλης νόσου τὴν 

αἐτίαν ἔχειν. ἐδοξάσθη; 'καθάπερ ἐπὲ τοῦδε. τοῦ νῦν προκει- 

µένου. ἀρθῥώστου,:, Σὸ᾽ γὰρ: πολλῶν βαρύνεσθαι τὴν κεφαλὴν 
καὶ τὸν κρόταφον "αλγεῖν, ἐνεδείκνυτο διάθεσἰν τινα νοσώδη 
γεννᾶσθαι τῷ ἀνθρώπῳι καὶ δήλον ὅτι καλῶς ἂν ἐπεποιήκει, 
πρὶν νοσῆσαυ διά τινα βραχειαν ἔξωθεν αἰτίαν, ἐξελέγξασαν 

αὐτοῦ τὸ ἐπίκαιρον τῆς. διαθέσεως, ἑαυτὸν ἐγχειρήσας ἰατρῷ 

προφυλάξασθαυ δυναμένῳ τὴν μέλλουσαν έσεσθαι -νόσον. 

ιστ 
Σευτέρη ἐξ ἀριστεροῦ ὀλίγον ἄκρατον ἐρρύῃ αἷμα. 

ἴσπεπι απϊἰάεπι Ἡϊρροογαίες Γεβγειι νε]επιεπίεπι αρ- 

Ρα]]αξ, Ῥτομῖ Ίαπι Γαεροπάπιονο α- πό ἀθπιοπ[αίαπι 2Π. 

Ῥναείετεα εἴ ᾳαοά Ῥῥορτῖο πιαρίς, υἱ εἰ Ἠοπηϊρας οπιΠ]- 

Ῥης οοπ/{αεἴππι' ο ραχνας οαυ/[ας οσσα[ίοηςς γοσαγθ, Ίϊα εἳ. 

ἱρίο ἀπετά πα αΡΡεΠαΙ 1άη11ε ἀεπιοΠ[να αι α[ῖ, Οπαεᾶαπι 

επῖπι ρετ {6 ἀρίά φϊᾷ ενα πιογθπα εῄῖοσγο πεαπουπῖ, (ααό 

[ αἲ- ρτασαχ{[επ{εῖπ΄ ΠΙΟΥΡΟΓΗιΙ Ῥταεράταιοποπί αὀοθβετῖπε, 

Τοίτας πποτΡρί οαυ[αΠί ἨἌαρετο, (αόπιαάποθαπα Ἱπ Ῥτοροβίο 
αθρτοίο οχ1[ἠπιαπίαγ, απ ᾳποᾶ΄ οαράτ ἁἵαμας σναναγε(Ησ 

ἴοπιραθηπςο ἀ4ο]6ίεξ,  ἀΠοοίαπι φἀεμάαπα 1ΠογΡο[απι Ἡοπϊπϊ 

Ῥτουγοαίπι “ο[[ε ἀεπιοπ[ίγαραξ. ΄ Αίηιο {απο Ῥτοῦο Γεοῖ[[α, 

Π. ΡτίαδηιιαΙ1΄ ο). Ίοψειά  α[ἰ(παπι οκίεγήᾶπα : σαα[αη{ ἀθοτό-- 

εξ, ᾳπαε 1ρβιμςδ ορροσιαμίαίεπὰ ἃαἲ αΠεοίαπι Ῥτοβερας, 

πιθάίοο Γε[ε οοάἰἁ][ΐαι, αἱ α {αάχο ΊπΟΙΡο ῬΡεαε[εενατα 
Ροίιω]{[ζα, 

Αλ άλι ΧΥΙ. ᾿ ᾱ- 
Ρο/έτιάἰε ευ [επί[γα παγε γαμος ππεγιά [απρμὶς ε[βμαῖε. 
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Εά, Ὅμαχι. ΤΧ. [20.1 τος εαν Βα[, Υ» (4051) 
.-- 

Ἂ ΤΤερὶ οὗ προεῖπεν οἷς ὀδυνωμένου ζνῆναί φήσιν ολίγον 

ἄκρατον εξ ἀρεστεραῦ,ι:αθ ὃ’ ἄκρατον, ὅταν μὲν ἐπὶ δανθῆς 
ἢ μελαίνης χολῆς ἢ ἑώδους λέγηται, πρόδηλον ἴσχει τὸ ση- 

Μμαικόμενον, ὧς.. πολλάκις δή λέλεκται; -σὴν γαρ: τοἰκείαν 

Ἀροιὰν καὶ σύστασιν ὅτε «ἕκαστος. ῶμιχυμῶν εἰλικριῆ. δια- 

φυλάττη, τηνικαῦτα οσα λέγομεν ὤκρατβὴ αὐτόν., -ἐπὺ 

δὲ τοῦ αἵματος ἴσως ἐξ ὑπεναντίου χρὴ νοεῖν ὑπ' αὐτοῦ 

λέγεσθαι τὸ ἄκρατον, ἐν ἴσῳω τῷ κακόκρατον. εὔδηλον δ 
ὅτι τὸ μὲν τοῦ κατὰ φυσὸν αἵματος χρώμα τὸ ἐρυθρόν 
Ἔστο, τὸ ὃ οὗ τοιοῦτον, ἀλλ’ Πτοι μελάντερον 1 } πυῤῥότερον 
"Επισήμως" καὶ τὸ πὸλι ὃν μᾶλλου᾽ ἰφίδμεθα το Ἠλῤδτον 
αἷμα τὸ μέλαν, ὕπερ εὐδέως καὶ παχὺ πατὼ τὴν σὐστασίν 
ἐστιν. ὅτι μὲν ον ἔδει τὸν τεροκεϊμενόν᾽ ἄρῥωστόον,  εἴπερ 
ἦν ἰσχυρὸς τὴν δύναμιν, ΦλεΡοΡΡΗΡΗΦΡ πρόδηλον.' ὅτι δ' 

οὐκ έγραψε πτοι τοῦ βοηθηματος ὁ /πποκράτης ουδὲν ἥ 

αὐτὴ” Ἰζήτησες ἔσται σου τῇ κατὼ τὸν πρῶτον ἄθῥωστον 7Σ- 

βαβμόη:" μοο ο » ψά Ὅ μν κά  λ.) ΄ ἡ αμ υν κο 

Ἡ ννλ.. . πο. 
ΑΛΛΟ 3 ων αν ν ον 

Ὄε απο ρταεϊκὶῖτ {απαιαπι ἀο]οπίο Παχι[ε, αἲἰ, ἐκ 

Ππῖβγα πατο Ρα ιο πα Βποςν απ Ἰαπραίπεπι,  ΦΙΠΟΕΓΙΙΠΟ απἴενη 

Ύυπσι 4θ Πάνα νεὶ αἰτα ΡΙ]68 Σπ σαι αν νο] αεγασϊπο[α  ιδαᾶ- 

Σεβιπι Μαρεί ΠρηΠοαίαπι, αἱ Ίαπι. πιπ]ίοίῖες ἀῑοίαπι ε[ἴ, 

Οπής επ α΄ αμ Ἱταγέπα  Έππι 6ο]οῦ ΕΠΙ ΄ Έπα οομβ[βοπείαπα 

παπα [ή [ᾳ 16 Ἠππιος ΠΠ εοζα! Γεινανενῖ, ἔμπιο Π16Υ 11 {ρ[ωα 

ναουατὶ «16Η. Ώε [Αησι]πε ΝΕΓΟ Γοὐίδ[ῖς πιο σ΄ οθι[τᾶ-- 

τίο Ἠιεταπι αἳἨ 1Πρίο ἀῑοὶι ΙπίεΙΙσεπάπα εἰ Ῥεγαεφιπε 4ο 

1ηα]ε πηχίαπα, ΟΌοηβαί αμίεπι [αησιῖμ]ς οοἱοτεπι ΤΗΡΥΗΙΗ 

Γεεαπάμπι παίµταπι ε[θ,. ἀεςο]οτέπα. Υειο 11ος ἔαιθμις. Γοά 

νε! π]ρτίοτεπι. νε]. {αἱνίοσεπι ἱπ[σιΙίεερ αἴηιιαο {ΠΓεφποηίίας 

«φπ]άεπι [αηραῖπεπι πλρταπι ππεγαπι. ἀλσέτθ, οοη{αενΙπιας;᾽ απϊ 

ρτορα]απι. οοπβ[Πομίία οτα([ἴως οχιβ1ῖ, «Ἱίαφας, αμιος. Ρχοροῖῖ- 

{ως αεΡεχ Υεη8θ. ΓεοίοΏθ ἱπάίσεναί,, Π νίτες να]οτοπί, π]α- 

Ἠεβιπα εἴι, Οποά αμίετι μάς πας δν βίον 

Ηιρροοναίες, επἆεπι ετΙε Εδὶ φμαε[Πο ἆθ «α Ύ1ιαθ 11 ΡΥΙΠιο 
υβεβχοίο [ορρία εδ. ιν οτε λαιο 

παπι απσοιποπφα οοΦιοΠαύπς πιστοσστιοί "δή εΗ] ' ΓΗ 
κ΄ ΄ 



06 ΣΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΝ ΥΓ 

᾿Εὰ. Ολασι, ΤΧ. [208. 994] ῥ Εά, Ὠα[, . (405.) 
' κο τς ς ' ι 

”4πὸ δὲ κοιλίης κόπρανα καλώς διηλθε. 

ὉΠοῦτο µόνον αὐτὸ φαίνεται µέτριον ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου 
Υἐγονέναι. τὰ δ ἄλλα Πάντα μοχθηρὰὼ τὼ κατὰ τὴν ἑξῆς 

λέξιν γεγραμμµένα. 

η. | 
{224] Οὗὖρα λεπτὰ, ποικίλα ἐναιωρήματα ἔχοντα, κατὰ 

σμικρὰ, οἷον κρίνα γονοειδέα. τρίτη πυρετὸς οξὺς, δια- 
χωρήµατα µέλανα, λεπτα, ἔπαφρα, ὑπόστασις πελιὴ δια-- 

χωρήμασιν, ὑπεκαροῦτο, ἐδυσφόρει περὶ τὰς ἀναστάσιας, 
οὔροισιν ὑπόστασες πελωὶ, ὑπόγλισχρος. . 

ο ζ - 
Οτι πάντα τὰ εἰρημένα συμπτωματά τὲ καὶ σηµεῖα 

- 9 Ν ’ ε] . ” κ. , ” 3 ” 
μοχυηρα /εέγονεν ἕν αυτῳ, τοις μµἐμνημενοις των ἐν τῷ 

” » ” ἃ μα προγνωστικῷ γεγραμµένων εὐδηλόν ἐστιν, εἴρηταν ὃ οὐκ 

ΧΥΠ. 
«4ὖ αἰνο [ἔεγοογα καλα Ργοάιεγιωιὲ. 

Ἠοο Το]απι Ίρίαπι νιάείαγ πιοάεγαίππα {π πιοτρὶ Ρτί- 

οἱρ]ο {α][ε; οαεἰεγα Ὑετο οπηπία Ρτανα, 4.αθ ἵπ Γεηπεπά 
{εχίτι Γετρία Γι. 

ΧΥΤΙΠ. 
Ὀτίπας 1εημες υατία Ἱιαδεπίες επαεοτεπιαἰα ππϊπμίε ἀϊ[ρεγ[α 

φεἰμεῖ εγα[ογεπι [ατίπαπα Εεπίεμγαε [ππιίενι. Τεγέιο ἀῑε 

Γεὐτίς αεµία; ἀε]εοείοπες πίρταε, ἔεπμες, [ρωππο[αει ε- 
ἀἰππεπεμπι Πνίάπι. ἀε]εοιοπίδωςς αἰϊφμαπεμίμπι [οροτε 

Ῥγεπιεαειγ} [ιγευιίοπες πποἰε[ε ᾖετεδαι; μγιπὶς [εαι- 

ππεπέπα υνϊάμπι ας [μὸςμείο[ιωπη. 

Οπιπῖα οοππηοπιοχγαία ἴωπη [γπιρίοπιαία ἴππι Πρπς ὅπ 
1ρ[ο Ῥχανα {αϊ[ει [οτἱρίοταπι Ρργορπο[ήοο Πιεπποτῖριας πιᾶ- 
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| Εὰ, Όματι, το... 15 204. 1 ν "404, Βα{, γ, (4054) 

ὀλίγα..κῴν «τοῖς. εἰς τὸ. περώτον. υτῶν ἐπιδημιώῶν . - 

μασίγ. 

ιο. 

᾿ετάρτη μεσε. χολώδεα, ξανθὰ, ὀλίγαν  διαλιπὼν ὀλίγον 

ἑώδεα, ἐξ αἀριστεροῦ ὀλίγονιᾶκρητον ἐθῥύη» διαχωρήματα 

ὕμοια, οὖρα ὅμοια, ἐφίδρωσε περὶ κεφαλήν καὶ κληϊδα, 
:σπλὴν ἐπήρθ, μηροῦ. ὀδύνη και «ξιν, ὑποχονδρίου δε- 

ξιοῦ ξύντασις ὑπολάπαρος, νυκτὸς οὐκ ἐκοιμήθη ,.ππαρέ- 
κρουσε σμικρά. 

Καὶ ταῦτα πάντα τὰ δἐρημένα συμπεώματα μοχθηρὰ, 

πλὴν. τὴν εἰς σπλῆνά Ἰδ᾽ καὶ ἀριστερὸν. μηρὸν ὑποφαινόμε- 

νος αποστάσεως. 

’ . 

Ἱέμπτῃ διαχωρήµατα πλείω, μέλανα, ἔπαφρα, ὑπόστασις 

μέλανα. διαχωρήμασι ». φυκτὸς οὐχ ὑπνωσε, παρεκρουσε. 

πΙ{ε[α [απῖ. Ίοπ Ραπσςα 4 ποια [ορ ἵπ Ρείπυπι ερῖ- 

ἀεππίοσαπα οΟΠΙΠΙΕΠ ἔαγ]]ς Ργαά[οία Γαπῖ, 

ΧΙΧ. 

Όματεο 2ἱΠο[α σα, ᾖανα, Ραμοαα. ραμ]μίωση τε εππϊι-- 

ἔεπς αετµβίπο[α. Έ [μέγα πατε Ῥαμεις ποεγι [απ- 

δα ἆρβῄµαιε. Εαεᾶεπι ἀς]εοιίοιιες, μγίπαε ας τας  ῃ 

συ! ; [οπιονῖ ο. ε  ἀἴγοειο) ο ζραι ἀεσικὶ σοι. 

εεπεῖο [μὐπιοἰ[ες ; ποοῖε ΠΟ ἀογπαϊυϊε : αἰίφιαπειε μπα νε μῶ 

ἰἰγαυτε, 

:Αίσαιθ Ἠαες οπιπ]α' ρτοηυποϊα(α ' Επηῥίοπιαία”΄ ξανα 
{ππῖ Ῥταείετ αρ/[οε[απι απϊ 1π' ΗΕΠΕΗΥ’ εἴ΄ Γεπιυχ Πα Ηύααι 

(αροπίεραϊαχ. παλι σε ος Τά 

πλ 
᾿Ομίπιο ἀε]εειίοπες εορἰο[ἴογες, πίρταεν [Ῥωπιο[ας, [εάίπιειι- 

έωπι πίστει ἀε]εοειοπίόις, ποείε ιο ἀογπιίνίε, ἀεἰίγανίτ, 



968 ΙΗΠΠΟΚΡΑΊΟΤΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ ΕΕ) | 

Εὰ. Οµανι. ΕΚ. [2ρ1. 905.] «Εάν Βαΐς ὙὝς Όλοδι) 
"Ἔτυ ' ταῦτα” πάντα µοχθὴρα. ΄ ἠθυσχῶβε»" οὖν "τοῖς 

ἐφεξῆς. ας. ουν 

κα. 
Ἔντῃ διαχωρήµατα μέλαναν᾽ λιπαρώ, νυν. 2λίσχθα, 

δυσώδεα " ἕπνωσε" κατενόευ ον. 1ΌΣΟΩΧ {ς 

[ος]. πὰ μὲν ωρωσες, κατενόεν μάλλον, ἐπιεικῆς) τὰ 
ὃ ἄλλα. μοχθ/ρά. κὀὸ ώ ' οουτοῥος ὀέοω σου” σος 

Μβ.. ' . «3 

“Ἀβόόμη, γλώσσα ἐπίξηρος,, διψώδης, ο οὐκ σος παρέ- 
κρουσεν, οὖρᾶ λεπτῶ, οὐκ ευχροα. ὀγδύῃ. διαχωρήματα 

μέλανα, ὀλίγα, συνεστηκότα, ὑπνωσξε, κατενόξε, διψωδης 

οὗ λίαν. 

«ω-μκ--------ςᾱ» - " 
αν κ Ὥ τν) ον 

Γήέχρυ θε ὗρο φαίνεται, πάντ᾽ αὐεῷ τὰ συμπεώματα 
σφαλερά. ' 

Παθο οἰἴαπιπ τη οπιηῖα. Ῥοσπιοῖοῖα [μι Όματε Τε- 

απεη!ίῖρας πιεπίεπι αἀΠῄρόαπιας, μμ -- 

Χ χι, - 

δεχῖο ἀε]οοιίοπος | πίργαςε» ρἱπσ ες ]ωπιο/[αδ Εἰωζύνο[ας, 

Επανεοίεπιος ἀογππϊρίε, πιεπὲε ἑαμάσδν οσπβεεν 
εν- ; ο 

Παεο αμάά σαι, ἀορηηϊνϊε, πιεπῖε ππαβῖς εοπ[ἑεεῖε, .. 

Ποσα Γαπί [γπιριοππιαίας οαείθνα Ύογο ἀείετῖουα. | 
Ἶ ; Ἡ 

. 

Χχ[Π. 

«Φδερείππο ἰψβμα. μετατίάα ς [εἱθμπάμος πο, ἀργπειρίες, ἄε[ῖ-- 

ταυῖε} πγίπαε ἱεμιέςν «Ποπ. δεις εοἰογαῖᾶε. Όειαυο. ἄε- 

εεξίοπες πίδγαε, μαμεαε, εοαείαε; ἀογππινιες ἐπεεί[εωίε, 

ποπ αἀπιοάμπα [εεἱεμίο[ιως. 

"Ἠαοίεπις οπηπ]ά 1ρΙ (μπιρἰοπιαῖα Γα[[αοῖα α[[α νιάθη ταν, 
ἑωαδι οτε. 
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Εὰ; Ὁμασὸ Γ: [19ο. 1] [1848 νοεᾷ Βα[. «Ύ Ο10693 
5 ποτ ον (00) να ο »γ νου τ ΕΤΟΣ τα 

Ενάτη ο λλνό ππυρετὸς ὀξὺς, μδίς νόμο αρεκδυνόό, 

ΔΝ. ζλλαενεὶ υ)λὠσσα ἐπίξηρος:, | ̓ δαψωώδης, ἄγρυπνος" 

ολδελάτη: ταῦτα» ἑνθεκάτῃ. Νατενόει δὲ ὅλου: πάντα, ο. 

μάθρωσι, ώς ἐπὲ κρίσινν ο ΗΣΟΥΝ) καν ών 
κ κο «ποθοοοτ ροκ εντ υοσυή σον 

"Τοικεν ἰσχυρός τις ἄνθρωπος οὗτος εγονέναι τὴν δυ- 

ναµιν, ὡς μεγίστῳ νοσήµατι διαπαλαίουσαν αὐτὴν αντισχεῖν. 
οὐδενὸς γοῦν αἀγαῦοῦ μέχρι" δεῦρο 7εγονότος αὐτῷ τν 

πάτὸ τὴν ἐνάτηρ'' ἡμέθαν. ῥίγόυς κρυτιλοῦ) νούομένου καθ με 

αὐτὸ; πωθάπερ; είωθεν; οξέος ουν ο) μετὰ τὸν περετὸν 

ἑδρώτος, οὐκ εὐθέως μὲν απύρετος γεγονέναυ διὰ τὸ" μέγξ- 

9ος τοῦ νοσήματος. ὅμως δ᾽ Ὁὖν ἐπιμενόντων τών αυτῶν. 

ἀψη }ὼρ δεκάτη τὰ" αὐτὴ» κἀτο τὴν' ἐνδεκάτην. εὐθέως απύ- 
Στο γἐνέσθαι. 439 :δ) ἐν τῇ κ ίδεν» παρμαροῦσωέ τὲ "καὶ «ἐν 

τῷ. δεξιῷ: ὀφθαλμῷ «ἐλλῆναυ- τῶν - γινομένῶν. ἐστὶν Ὁ ἐν' 4ᾳ8- 

σεσν καὶ 7ὰθ ὀὐδ ἀθρόα τι αὐτῷ" ἔουκε  συμβῆναι ' ψωτὼ 
εν εν: ͵ κ 
ο νο [ ο Ὁ τλὸτ 

ΧΧΙΗΠ, 
ΟΠΠ Πί μι 9 τῦ 

ἀΝΟΠΟ, εἴε ον πε ρα[βε}. Γεὐτίς μη, κάανίε, πε [γἰρεγαιέου 

. ᾿ἀείιγανίε,  ἀεπίγτο οεμ[ο ἀῑ[ίογεμς εν Πέπρμα Ρεγαγίάᾳ, 

είῤωπάως ὧν [οπινές, Ῥρείπιο, άρον Ὀπιζ εοίππο ΡΤΟΥ:- 

ἐς πο οπιπίδις πιειῖε οοπ[αδαε, ούτε δεν ο μάαυέε, 

μγίπας εἶγσα, 1μάλραἔομεπα 1επμέδι., - | 
.4 ΡΕ Οτο! ” αι Ἴρῦα 

40 

Αρρανυϊί Ίππο Ποπ1ῖπεπα η ποπ απη παν ος να β 

Ῥπ8, φποά 1ρ[ας ΟΠΠΙ ΠΙΔΧΙΠΙΟ ἨΙΟΓΡΟ Ἰποίαπίες οΡΠ[ίετεΠί. 

ἸΝα]]ο Εφα]ά επι Ῥοπο Ἠμο απο 1 οροχίο, ΥΙάείπτ ποπο 

4ἷε τῖροτε ο]ιῖσο. {αοίο οἱ Ρο[ὶ ἐρβαη, αποπιαἁπιοᾶ μπι οοι- 

Γμενίε, αοπία {εῦτο οἳ Ρο[ῖ {εΏτειη, [ιάοσο, ποπ ἀεγερεπία 

ηω]άεπι εργο Υβοι8 {α][[ο Ῥγορίες ππουβῖ πηαρη Μι ίπεπι, 

γετιπιίαπιεῃ στα θαἆθηι Ρομιαμβ [ος πας εηῖπι ἆε- 

οἴππο εαάεπι τιη ἀ οοἶ πιο ἀιε Παἰαπα α [εργο Ιρογαμας τις 

νιίαφ εῇ, Οιιοά. νοτο απ ]αᾷ1οἷο Γη] 4εἠγανοτ]ϊ,, έμι οοι]ο 

᾿ἀεκίτο Πταβο αοτίες χο [απί Ύπαε 1η βίον ογεπίαηί, 

Ἐτεηῖπα πεφαο [αδίία απαεάαπα 1Ρᾷ ν][α ε[ϊ οοπιἰρί Τε ὭοΠο 



«0 ΙΠΠΟΕΒΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΟΝ 

Εά. (Ῥασι. ΤΝ. [225. 326.] Εὰ. Βαΐι Ύ. (405. 406.) 
τὴν ἐνάτην ἡμέραν ἡᾗ κρίσις, ἀλλὼ μέ- (4060) χθι τῆς ἑν- - 

δεκάτης ἐκιαθῆναι, καθ ἣν 4δη, φησὶ, κατενόει πάντα. 

προσέθηκε δὲ τὰ. οὖρα λεπτα περὶ κρίσιν, ἵνα μὴ πιστεύω- 
µεν αὐτῆν. μηδὲ βεβαίαν εἶναι νοµίσωμεν, αλλ ὑποστρέφειν 
ἐν τάχει τὸ νόσημα προσδοκώμεν. τά τὲ γὰρ ἄλλα καὶ. διὰ 
τὸ μέγεθος αὐτοῦ τὴν τοιαύτην προσδοκίαν εὔλογον ἦν 

ἔχειν. 

ὁ . ι κό’. κ ο" .) 

’ » « ν 
1226] «ὖο διέλιπεν ἄπυρος, ὑπέστρεψε τεσσαρεσκαιδε- 

’ 3 ι η] [ή 

κάτη, αὐτίκα δὲ τὴν νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέ- 
κρουσὲ. μ, ατΦ94 

«Συμµπληρωθείσης τῆς. ἡμιῤῥόπου «τὲ καὶ. ἀπίστου κατὰ 

τὴν ἑνδεκάτην ἡμέραν δίο, διαλιπεῖν αὐτόν φησι, τουτέστε, 

τήν τὲ δωδεκάώτην καὶ τὴν τρισκαιδεκάτην, εἶτα πάλιν ὑπος 

στρέψαι κατὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην καὶ πάλιν ἐν παρα- 

πλησίοις γενέσθαι συμπτωμασιν. 

αῑε ]αάἱοαίίου Γεὰ αἆ απάεοϊπιαπι αίᾳαο εκίεπά1, Ἱπ απο 
Ίαπη, ̓ 41{, ΡΤΟΓΓΙΦ Ἰηπ οπιπίβα5 ΠΕΠίε οοπ[ίαδαί. Αἀ]εοῖί αἰ- 

Ἔεπι: Ὠπίπᾶς {6πιθς εἶχοα Ἰάἱοαίίοπθπῃ, πο 1ρᾷ ογεᾷαπηας 

εἳ οεγίαπι ε[Τε επ{[Ἡπεπιας; αἲ οεἰετία πιογρατη οἶῖο φθ- 

νετ[ατάπι εχ[ρεοίεπαµ5. Άαπι ἔμπι Ῥγορίετ αἰα {πι Ῥτο- 

Ρίε; {ρα πιασπἰάίπεαι {β]θπι εχ[ρεσϊαβοποπι Ἠαβεγθ 

οοπ/Γεπίαπειιπα εγαί, 
υ 

ΧΧΙΥ. 

Ὥμος α }εὖχε ἀες ἰέδεν γω, γευετ[α ε[ αν φιατιο, 
πέος ΦΕεΤΟ ποςῖε πιο. ἀογπιϊνέ: ; ρτοχ[ων ἀεἰϊγαυῖε. 

ζοπιρ]είο {μπι Ιπιρεγ[εοίο ἔππι Ιπῃάε]Ι οἶχξα μΠἆθ-- 
οἴππαπι ἀῑεπι ]αάϊοῖο, ἆπος ἔρ[απα ΠπξετιΙΠῇε αἲϊ ἀῑες, Ίος 

ε[ι εἰ ἀποάεοιπιαπι εἰ ἀεοίπιααι ἰοτίαπ; ἀεϊπάε τιτ[ας 

γενεγ[ε ἀεοίπιο αιατίο, συτ[ας εἰ πι δις ἀϊγοχαίιπι 

[ψιαριο ια (ἴδια. π-- 
ντε» 
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Ε. Οµασι, ΙΧ. [226.] 3 ΓΕ. Βα[. Τι (408. 
κξ, κ η 

ΣΠεντεκαιδεκάτη οὖρον Θολερὸνν ὧς ἐκ τῶν κατεστηκύτων 

“γίνεται, ὕταν ἀναταραχθῆ, πυρετὸς ὀξὺς, πάντα παρέ- 
κρουσεν, οὐκ ἐκοιμήθη. γόνατα καὶ κνῆµας ἐπωδύνως εἷ- 
χεν, ἀπὸ δὲ κοιλίης βαλάνων προστιθεµένων µέλανα κὀ- 

πρανα ᾖλθεν. 

Εὶς ὀξύτητα πάλιν ὑποστρέψας ἀφίκετο διά τε τὸ .µέ- 

γεθος τοῦ νοδήµατος, ὅπερ ἐξ αρχῆς ἐόχε, καὶ διότι κατὰ 
τὴν ἐνδεκάτὴν ἡμέραν, ἠνίχ ἡ πρώτη κρίσις ἐγένετο, μηδέ- 

πω τὰ τῆς πέψεως ὑπῆρχὲ σηµεῖα τοῖς οὔροιο. τὰ μέντου 

πατὰ γόνατα καὶ κνήµας ἀλγήματα τῆς κάτω ῥοπῆς τῶν 

τὴν νὺσον ἐργαξομένων χυμῶν ὄντα σηµεῖα τῶν ἀγαθῶν 
ἐστι δηλονότι. τὸ. δὲ βαλάνων αὐτῷ προσθεµένων' µέλανα 
διαχωρήµατα κοπρώδη μοχθηρὸν. δια τὴν χροιάν. 

καστ. 
"Ἐξκαιδεκάτη οὖρα λεπτὼ, ἔχοντα ἐναιώρημα ἐπινέφελον, 

παρέκρουσε. 

ωσάν ολα ΧΧΥ, Ἅ μα. 

Ώεείπιο φμίπεο πγίπα εωγλίάα, ομα]ἰς εν Πεῖς τε(αἰεμγ:φµας 

μδι [μ6/[εάεγιμε, ΤειμγδαΠΕιΥ, Τεῦτις αομία, γτοτ[µς 4ε- 

Ἱγανϊε, ποπ ἀογπαῖυῖε, 6επµα εἰ εἰδίας ἀοίογ οοεμρανίε, 

αὖ αἰνο, δαἰαπίς αρρο[ιείε, Πίρτα [έεγεογα πιαπαγιμηὲ, 

ο Λλά αοαίτεπι τυτ[απι Γερτίς τενεχ[ία Ῥετνεπῖί εἰ οἳἨ πιοτβῖ 

απθρααάϊπεπι αὔαπι αἩ 1Π]1Πο Παρυαῖῖ. «Εϊ αποά ππάεςείπιο 

«4ἱε ἵπ απο Ῥείπια {μῖί ]αάϊοαίο, ποηπάιπι οοοοπῖ βσπα 

ε[εηῖ ἵπ υχίΠ15,  ἨΏοἴογε νΥετο ἵαππι δεπµπι, ἴππι Ερία- 

χΗπα, Υεγρεηπίῖα Ἠάπποχαπα πιοχρµπα Ραγιεπμπι αᾱ 1Π{εγ88 

Ρατίες βρπα εχἰ[επί]α Ιπίετ Ῥοπα εκἰβαπί. Αἀπιοιῖς Ῥαϊα- 

ΙΧΧΥΙ η 

Ώεοϊῖππο /εχεο μΓίµαε ἴεπιες πεδι]ο[ ωπι επιαξογεπια Ἰιαδειι-- 

Γες, ἀείιγαντε. 
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Εά. Οµαχ:. ΓΧ. [ο 96. 327. ] κ Τά. Ρα, Υ. (406:) 
αὶ ταῦτα τῆς καταλαβούσης αὐτὸν ἐκ δευτέρου πάλιν 

ὀξύτηεος σήμεῖά τε καὶ συμπτωματά «ἐστιν, εἴ τε μεμνήμε- 
θα τῶν 'ἕν τῷ αγ ΛΜ ης μον κατα τὸ ωρῦ- 
τον. τῶν ἐπιδημιῶνι | ον γὰρ: οὐ δεῖ ορ κὰ νε λνμῃ τὰ 
αυὐτα» ο, ν Αλ.) Ὁ κ ν 

Ν τν 
, 

κδ’. 

«Ἐπτακαιδεπάτῃ πρωῦ ἄκρεα ψυχρὰ,  περιεστέλλετο,. πυρετὸς 
«ὀξὺςν ἵδρωσε" διόλου, ἐκουφίσθη,. κατενόει μᾶλλον» οὐκ 

- «ἄπυρσο) ψώδης, ἔμεσεν χολώδεα, ἕανθα, [0071] ὀλίχα. 
τοτοπὸ δὲ μα κόπρανα διῆλθε, µετ "ὀλίγον δὲ μέλανα, 
λίγα, λεπτὰ, οὖρα λεπτὰ, οὐκ εὔχροα..». ο τη 

δη ον ες «γε. .ν -- 
ν ὴὶ : 3 ο νε ν ον ο.) 

η ἢ . Πῃ -ε- , -” « -. ε ..) 

᾿Φαίνεταν παλιν ΄ ἑπτακαιδεκάτη . τῶν. ἡμερών. ἑδρώτά 

τινα ποιησαμµένη μὴ δυνηθέντα: λῦσαν: τὸνόσηµα . δια. τὴν 
-”- ” 3 3 3, 

τῶν χυμῶν απεψίαν, ἐφ οἷς φαίνεται νοσήσας ὁ ἄνθρωπος. 

αἱ Ἀ ἴ " ν . ννσεκν κ 
ιδ λ η] τη δν. ὴῳᾳ ς ὁ Ἡ 

Αίαπο Ίπεο ἐκ δαιν 86σΓΙΙΠΙ απ αειήαο {εῦτ]ς 

ίαπ. Πσηα Ταπα ΓΠπερίουπαία Γαπΐ, { ᾳπαο ἵπ Ρτοδηοβίοο 

εἴ απαε 1Π ερ] επιῖοχαπα Ρνίπο ας Γαπί ΠΙ6πΙο-- 

τα ἰεππεχίπιας. Με ανηὰς Γεκουπααν 'οαά δι΄ -ἀοο σα) ΠΟΠ 
οροσίεί, { επ νοο ὁ ος ο ο το μμ «η να στ 

αυ τος εδ ἂν κα νπος δλιν Ἡ 

τι ολα ἲ ' ΧΧΝΙ, ο καλος «οφ ὅπ 

Ἠεεῖπιο [ερείπιο ππαπε ἐπίγεπια [τὶρίάας ἱπαάιππεπεῖς «οπῖε- 

μρ] 

ο ηβέδαέιγ, Γεοτὶς αολία, ει Μες 6Η[πη εοτριέε' [ιάανῖε, ἰε-- 

πυρακάς) εἰ, ππαρὶς : ἀπιεεαίεν Γεύγο"' πὸή Ὁπομιως,  [εἱσα-- 

ΠπΙο[ας, φοπὶμέ θϊό[αι ανα ; Ραμεα» αὖ. αἶνο [ἐεγεογα 

"ρτοαεγμηΕ, Ράμίο᾽ Ῥο[ὲ πίστα; Ῥαμραν ἑδη μία» πγίπαε 

ο. γιο δε Φ ἑο[ύγαίας!ι ο ο ο ολ τς ΠΠ 

οαπηριλρραχεῖ θαπ{ὰς ἀεοίπιαπι Γεράανιπα, ἀΐἴθαν ροοί[, σπεπ-- 

αι [αάοτοπι, απ ΠΠΟΤΡΙΠΙ [οἶνοεγο ποπ Ρο ρτορίεσ 

Παπιοσαπα οτι {ἰαίθια, εκ οπἱβις Ἠοπιο αερτοία[[ο νἰάείων. 
τν νο Όεεε σήςν ση ολ ., Ντ ω . -- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ 4110 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. 674 
Εάν Όλασε. 1χ. Γή ος τπτ Εάν Ῥαῦ Ὑι (406.) 
σος 9 ες Αν Σολ κ δι ο οπου 

μι κοεν οὐ κατενόει, κωματώδης; ἐννερκαιδεκάτη διὰ 

τῶν αὐτῶν, 
πώ ος ον των ο - ο νῦν άν «ασ ηνλ 

Οὐδὲν ὅλως ἀδιόλογον ἔοικὲν. 1 ἐπτακαιδεκάτη τῶν 1με- 

ρῶν βοηθῆσαι» τῷ «θορώπῳ: ὅμως: γξ μὴν φαμόταρ: διαµα-. 

χομένη "πρὸς "τὴν γόσον ἤ φυσική: πήριν αὐτοῦ καὶ τάχα 

που καὶ: νικῶσρι. ἷ οὐ τν ο ο0ο0. κὸν ται ολα ὧδι, 

το] . νε ευ ----------ν- ζ αν Ἶν . 9 ντ 
Ὑ Ἡ ί 

ἐθοτο)-οὰ οτίος ονό; ος αθώος κωσοσιοκ ποτ. ἀπν 

Εὐκοστῆ ὑπνωσέ, κατενόξε- πάντα, ὕδρωσεν, ἄπυρος". οὐκ ἐδί-- 

ψη. "εἰκοστῇ πρωτη σμικρὰ παρέκρουσεν, ὑπεδίψη, ὕπο- 

Ἀονδρίου πόνος καὶ περὶ ὀμφαλὸν. παλμὸς διὰ τέλεος.ν «εἐ- 

πυποστῇ τετάρτη οὐροισιν .ὑπόστασις κατενύευ πάνται δέκρ-- 
ρα «ϱ)α ρα «ελ δν τ . μες, Ἱιστῃ ἑβδόμη ἐσχίου δεξιοῦ ὀδύνῃ, «οὖρα λεπτὰ καὶ εἶχον 

"ὑπόστασιν.' τὰ δὲ ἄλλα εἶχεν ἐπιξικέστατα. περὶ δὲ εἰ-- 
κ. , ἃ  / 3 ” « . 3 [ 5 ’ . 

ππποστὴν ἐνάτην ὀφδαλμου δεδιοῦ :ὀδυνη; : οὖρα λεπτα. τὲσ-- 
ν ο 

λδ 94 Ν ου τς - αλλ ' | ” ' ο) 

ΧΧΥΠΙ. 
Οειαροάεσίπιο. ΠΟΥ Ἰπεπίε οοπ]έαδαε, εοπιαϊο[µ» ἀεείπιο 

ΛΟΠΟ ἐαάεπι. 

ο. Ἱα]απι ρτοχίας ποϊαία ἀἰσπππα ἁερτοῖο ἀεοῖπιας Γερίϊ- 

πιαδ ἀῑες αακἰ]α αἰα][[α νι[ας΄ ας πΙμΙ]οπαΙπς ἵαπιεπι 

Παἰυτα]]ς αρίας Πασα]ίας αἀγετ[αφ' ΠιογΡρᾶπα ροκ εἰ {οτ- 

[αμ΄ μῶι οακυς πρ 

ἆν ,ΙΧΧΙΧ. 

ΙΡ ε[ῖπιο ἀοτπεϊν]ε, ΡΤοΥ/{µς ππεπίε εοπ/αδαϊ, άν, όρο 

ναεμμε, ποπ [ενίε, µτίπαε ἴεπμες, Ρἰδε[ππο ρτίπιο γαμ- 

Ἰωΐωπα ἀεἰγανίεν ποππιλἰ [εἰνίε, Πγροσοπάτίι ἀοίον εε 

εἶγοα μπιλἰ]εωμπι ραἱρίιαιίο. ετρείμα. }ἱρε[ιπο φματιο 

υαμγἰπῖς Ίπεγαξ Γεώ πιεπεπαν Ρτογ[μς πιεπτε οοπ/[ἑαδαι, . ζ- 

βεβπιο [ερείπιο [οί ἀενιγὶ ἀοίοτ, πχίπαε Μπες, φμῖ- 
δμς ἴπεται [ἐάήιεπίωπα, εαείετα μαοἰάϊ([]ίπια «οπ/εφµ-- 

ἴς εβ.  Οἶτοα υἱβε[βπιμπι ποπῖα οομὶ ἀενιτὶ ἀοίοτ, 

μιῖπαο Τεπµες.  Οµαάταρε[πιο ἀε]εείε ρίεμίο[α, αἶδα, 
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Εάν Έµατε, ΙΧ. [221. 999. ] υξά, Ῥαῦ, γ. (4065) 
σαρακοστῃ διεχώρησε σλεγματώδεα, λευκὰν πύον χνᾶς 

πι ἔδρωσὰ  πολλῷ «διόλου, τελέως ἐκρέθδη. 

Τρίτη μὲν αὕτη κρίσις ἐπιχειρησάσης καὶ νῦν τῆς φύ- 

σεως λῦααι τὸ νὐσημα. διὰ τῆς τῶν ἱδρώτων ἐκκρίσεως ἕν 
ἡμέρᾳ. κρισίὰῳ, «καθάπερ κν ταῖς ἔμπροσθεν, ἦσαν γὰρ 
κῴκεῖναι.. κρίσιµοι'' προσέθηκα δὲ τὸ οὐ :δι ἄλλο τι 1 

ἐπὶ τῷ τῶν οὐκ ὀρθῶς ἐν προρῥητικῷ γεγραμµένων ἅμαρ-. 
τάνειν, πάµπολυ δὲ καὶ τῆς “{πποκράτους γνώμης καὶ τῆς 

ἐπὶ τῶν καμνύντων προγνώσεως' καὶ διὼ τοῦτο λογίατρου 

μέν εἰσιν' ' οὕτως γὰρ ὀναμάξουσιν οἳ πολλοὶ τῶν εἰδόεων 
ἀσχημονοῦντας ἐπὶ τῶν ἔργων, ἰατροὶ ὃ οὐκ εἰσὶν οἳ πι- 
σδεύοντες τοῖς ἐν 'προρῥητικοῖϊς καὶ Κωακαῖς προγνώσέσε 
εγῥαμμένοις ἀθῥωστοις, εἰς ἑτέραν ἀναφέρουσε µαρτυρίαν 
τῶν: δοκούντων αὐτοῖς, παθατιθέµενοι τὰ κακῶς εἰρημένα 
κἀτὰ σὸ προθῥητικὸν ἢ τὼς Λωακὰς προγνώσεις, ἐάσαντες 
δὲ τὰ ̓ κατὼ τὸ προγνὠστικὺν καὶ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὰ 

κατὼ τῶν ἐπιδη- [238] μιῶν εἰρημένα καθολικὰ θεωρή- 

ειεορίο[α, πιμίιομετε ρεγ αϊνεί[μπα εοχρις [μάαρίε, ρεγ- 

7εειε Γμαίεαιις ε[. 

Τοτίίαπι αιϊάεια ε[ι Ίος Ἱαά]είαπι αμο εἰ παίυπτα ας- 

βτε[α ε[ῖ πιοτριπι {ο]γετε ρετ [μάογιπι. εχογείίοπεπι «1ε 

Ἰαϊραίοχίο, «αἀεπιαάπιούαπι εἰ 1π Γαρετίοσίρας: εταπί {- 

απάεπι 111 «ᾳποφμε ]ιάϊοαίοτῇῖ,  Αάάῑάϊ απίεπι 1λαά πα]- 

Ίαπι αἶϊαπι ΟΡ οπΗ[8πα ϱπᾶπι αποᾶ πι] εκ ΠΟΠ χεοῖε 

Γετ1ρίϊ 1Π Ρτογγμείῖσοο ειτανεταηῖ, αἳ Ηιρροοτα![ῖδ ππεπίε 

να]ᾷε τεοεἀεηίες εἰ εα αιιβε 1 αερτῖ Πἰ Ρταεπο!ίοπε, ο 

1άᾳπα Ἱορίαίτί αι]άεπι [απέ: Πο επἶπι Ρ]εγίααε ἆοοιῖ ἐ08 

ποπηπαηξ, αἱ ἴαπ ορετίῬις Ιπάεοοτε [6 ρεγαΠίξ,. Μεάϊοί 

νετο που Γαπί απ αεστῖ ἵπ ΡτοτΓμείῖοο εἰ Οσαοί ρχᾶε- 

πο ΙοπΙρας Πάεπι αἀμιδεπίος, 1η α]ιαά τείετιιηί {ε[ΠΠπΙΟΠ ΙΤ 

εογαπῃ, 4πθε Ρτοραηί, εκρΓγοπιεµίες α«μαε 1π Ρρτοσγ]μείῖοο 

νε] (οαοἷφ ΡταεποἰΙοπίβρΙς ππαἰε ἀῑεία βαπῖ; αἴαπε οπιῖ- 

ἰεπίες Ργοπιηοῖαία 1π Ῥτορπο[ίσο, αρμοτί[πηῖς εἰ ερ {ει 118 

εαίµο]ῖοα {λεοτεπιαία εἳ φιαε ἵπ ΡτοΓμείῖσο εἰ 0 οαοἷθ 
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Εά. Οματί, ΤΧ. [228.] Εὰ. ΒαΓ. Ύ. (406.) 
µατα., καὶ ὅσα γὲ κατὰ τὸ προρῥητικὸν καὶ τὰς ζωακὰς 

προγνώσεις αληθῆ γέγραπται, ταῦτα μετενηνεγµένα παρὰ 

τῶν τὸ βιβλία ταῦτα γθαψάντων ἐξ ἀφορισμῶν καὶ προ-- 

2νωστικῷν καὶ τῶν ἐπιδημιών ές. αὐτάν καθότι ῥέδρήταά 

ών καν τοῖς εἲς τὸ προρῥηειυκὸν ὑπομνήμασιν. «ἄύκος δ' 

οὐκ. 976 ὅ όπωξ Ἰκαὶ ύτὸς ̓ ἀνατλησθεἰθ ες. τούαύτης μοχθη- 

ρίας εἰς Κόῑντον αὐτὴν ἀναφέρει, «καίτοι Δοζντῳ μὲν αὐ- 

τὸς οὐδ ἐνιαυτὸν ὕλον ̓ συνεγένετο. ᾿Σάτυρος δὲ καὶ Φικια-- 

νὸς ἐπὶ πλεῖστον αὐτῷ συνδιατρίφαντες οὐδεμίαν τοιαύτην 

ἐρήησιν εἰς Δΐντον ἀνέφέρον. οὐκ ἀκριβῷς . 7ὰρ ἐπίστα-. 

μας τοῦτ ἐγὼ, ἀμφοτέροις ος μι χρησάµενος, 

Ργσεπο([οπίρας νετα Γοπῖρία [απὲς Παὶ πεο αὐ΄ Ἱΐ ααὶ Ίο Ἱ-- 

ρτοῦ Γορ[εχιπῖ, εκ αρΠοτ]{πι]5 εἴ Ῥτοσποβῖσο εἰ ερίἀε- 

της 1Π 1ρ[ος {Γαπο]αῖα [απὲν Ῥτουί ἀεπιοη[ίτανι αἴηαε 1π᾽ 

οοή{εςΙ16 α πο απ Ῥτοττλείίοαπι οοπτηεΠΙΑΣΙ5. Τγοις α- 

{επι Πο[είο ο ραοίο οἱ 1ρ[ε (α]19 ΡΙεπς Ρταν{ίαή5 1Π 

Οα/πίααι 1ρ[απι τε[εταί, εἰἴαπιαΠ οσπι ΟμΙπΠίο πε ᾽απηιπι) 

απ]ά ει ἁπτερταπι {αθτῖς οοηνεγ[αις, ΄ δαΐγτις ο Ῥμεσῖη- 

ηὰς Ρ]ωτίπιαπα οπι 1ρ[ο νετ[αϊϊ πα]]απι Ἠα]αδπιοςἱ εχρ]ῖ- 

οαίϊοπεπι τε[ζεταπῖ, Ίο επῖπι 1 9Ρο αοοπταῖο {οἱο, ϱπαπ- 

ᾳπθπι πίχοαπε Ῥταεοερίογε {απι Η[19. 



- 

8). «σι «να [σα] «ΣΕ πρ «3 . 
.ς , .. , , .. ’ 

αν νε ; )α . Ἰ νε ο ' τον» 2.. ια... νο 5 Ὁ ΣΑ 
. . ο 

» -- ν ἁ κο  Ἡ  π. ΛΣ. π .-- Ν επεν ο 4 .. λατ 
ο ἃ ἵν 5 Ἡ' ! "1 τις ϱ 11Ο πλ. Αν ελ τοω ους 

ΙΠοκΡΑΤΟΥΣ ΠΠΙΙΗΠΠΟΝ  Ἔ 
Κμ ΓΜΗΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠο:" 

’ ΦΙΝΗ. μα, ος 
κῷ κος απηπδιὸ οσο οὐ ο λα 

κ ατσν λ ' Αλμα ἀπ] τ - σι - τω ΚοτΏο ..ί λεν ουν 

Ες ὅὗατες Ίχς 00. ο] ο 'Έ) |, Ἄμηι γ, 1). 
[229 980]. (407). ο, μὲν οὔτ' θλλο τι ᾿ βιβλίον ἐγράφη 

χωρὶς, τοῦ. δεηθῆναί, Ίέχας ἑχαίρους «καὶ. μάλιστα τοὺς 349] 

ἀποδημίαν μακροτέραν στελλομένομο», ἁδμῤσανεαν, χληὶ ὑπό--. 

μΡΙµο; τών ὑπ ἐμοῦ. ῥηθέντων αὐτοῖς. οῇ δει θέντων ἐν ταῖς. 

τῶν ζωων «ἀνατομαῖς καπὶ τών φοσούντων.  ἐπεὶ ὃ ἐκπὲ-. 

σόντα. τινὼ καὶ ἄλλοις ἔδοξεν ἄξια απανλῃς, εἶναι, προερέψαν: 

μένοις, μὲ. καὶ αὐτοῖς ἅπαντα τῆς ἑατρυκῆς τέχνης τὰ µέρη: 

συμπληρώσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὡς ἤδη τισὶν ἔδωκα 

Τεὶ -- ...ι 

ΗΠΠΡΟΟΠΑ ΤΙΣ ΕΡΙΟΕΜ. ΠΠ. ΕΤ 

σΑΕΕΡΝΕΙΝ ΗΠ ΗΌΜ ΟΟΜΜΕΝ: 

ΓλδΠΙΟς ἩΠ. 

Νωυς ππ(παπι α πιο Ἠδρετ [οτιρίας εΠ, απεπι ποπ απι]οὶ 

αι]άαπι εκρο[ιι]α[Πεπί, απἶπε Ρρο[ππιαπι Ἱπ Ἰοησίογεπι 

ΡεγερτϊπαΙοπεπι οοπίεπάεγεηπῖ, {ππη ΘΟΣΗΠΙ απαθ α πιε 1Ρ[18 

ἀῑοία ε[[επί ἴαπι 6ογΗπ 4πάθ 1π ἀεοιΙοπῖρας απ]πια]ίαπι 

εἰ 1Π αερτοίῖ5 ἀεπιοπ[ιταία {α1[Πεπε, οοπιπιεπίατίατα Ἰαδβετε 

τοβαηίε». Δί απῖα αὐῖάαπι εζ]α αἱ εἰῖαπι Πάϊο ἀῑσπὶ 

ε{[ε νΙ[ Γαπε, 1ρ[Ι5 πιο 4ποιο εχμοτίαπιρας πί ΟΠΊΠΕ 

ατιῖς πιεζῖσαε Ῥατίες οοπιρΙετεπι, εοάεπι πιοάο αἲ Ίαπι αὐ]- 
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Εξ, Οµατίι, ΙΧ. [290. ] Εά. Βαΐ. Ῥ. (407.) 
καὶ τοῦτ ἔπραξα. γινώσκων ὃ ἐμαυιὸν ἐν ἅπασιν αἷς ἐγε- 

γθάφειν ἐξηγησάμενον ἀεὶ τὴν “Ιπποκράτους γνώµην, ἅμα 
τῷ καὶ τὼς ἐπικαιροτάτας αὐτοῦ τῶν ῥήσεων παρατεθεῖ- 
σθαι, περιττὺν ἡγούμην εἶναι γράφειν ἐξηγήσεις ἐν ὑπομνή- 
µασι καθ ἑκάστην λέξιν ἂπ᾿ ἀρχῆς ἕως τέλους ἁπάντων 

αὐτοῦ τῶν βιβλίων. ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτας ἐδεήθησαν ἔνιου 
τῶν ἑταίρων ἔχειν, ἀπὸ τῶν γνησιωτάτων καὶ χρησιμωτά- 

των “Γπποκρώτους βιβλίων ἠρξάμην, τὸν αὐτὸν φυλάττων 
σκοπὸν τοῖς συγγράµµασι ὃν κάν τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεποιή- 
µην. ἔστι ὃ οὗτος ὅσα δηνεκώς ὴ πλειστάκις ἐπὶ τῶν ἆρ- 

ῥώστων ὁρᾶται, ταῦτα μόνα γράφειν ἄνευ τοῦ διελέγχειν 

τοὺς του τὰ σπάνια γράψαντας 3) τὰ μηδ ὅλως. ὀρώμενα 

καὶ ψευδῆ παντώπασιν ὄντα. καὶ τοι τὰ τὲ εἰ τὸ περὶ 
ἀγμῶν καὶ περὶ ἄρθρων ὑπομνήματα, καὶ πρὺς τούτοις 
εἴς τὸ τὸ περὶ ἑλκῶν καὶ τῶν ἐν τῇ μεφαλῇ τρωμάτων, 

ἀφορισμούς τὲ καὶ προγνωστικὸν οὕτως ἐγένετο. μετ δὲ 
ταῦτα τοῖς ἑταίροις παρακαλέσασι πεισθεὶς ἐξηγήσεις ἐν 

ὑπομνήμασιν ἔγραψα τοῦ περὶ διαίτης ὀξέων, προτέρου 

Ῥωδάαπα ἀεάι, εἴϊαπα 1 {εοῖ. Οοσποίοεπ8 αιιίοπα πιε 1ρ[απι 

1π οπιπῖρας α πιο οοπ/[οπῖρΗς ΗΙρροογα![ῖδ ΠΙΕΠίΕΠΙ Ρεγρο- 

ἴπο εκρο[α{ε Ππιπ]ᾳαε ορροτίιπ[ῆμπας 1ρβις ἀῑοίίοηος 

απ] Πε, Ππρεγνασαπειπι ε[[ο εκ πιαν!, { βπρααγαπι ᾱἷ-- 

οἰἵοπαπῃ εκρ]Ιοαί1οηΏες ρεΓ οοιηπΙεΠΙαΥΙ05 α ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ οπιπῖ πι 

1ρβας Ἡβτοχαπα αἆ Ώπεπι α[ᾳπε [οτίρετεπ. Αί ααοπίαπι εἳ 

Ἰας απΙοοταπα ΠΟΠΠΝΙΙΗ Ίαδεγε εχκρο[α]ατεπί, α ΠΙΔΧΙΙΘ 

]εσιῖπις {γιοιο[ι{αηίδααε Ἠρεί Ηἱρρουγαίίς Ἱποερὶ, εο- 
ἀειπ [εγναίο Πργῖ [οορο, αἴιε οἱ ἴπ Γαρεγιοχῖριι {εσθ- 

ταπι. ΕΠΙ απίεπι ο, αιιοά 4πάαε Ρετρεἰιιο νε αἱ Ρ]αγ-- 

ΏΙΙΠῃ Ἰμ αεστοί15 οοπ/[ρΙοϊαπίαν, Ίιπεο [οἱα [οπρεπάα, Ἠοιι 

εο5 οοπ/{πἰαπάο αι νεὶ τατα [επρ{εγαπί νοὶ 4παε ππ]]ο 

Ραοίο νιἀεπίαχ εἰ {α]α Ῥτοτίαδ οπ]ιιπί. Ίπιο εἰ εοπι- 

πιεπίαγ 1π Ἡβρτυπι ἆε {γαοϊωγίς εί 1 Πῦταπι ἆε ατοα]]ς, 

αἴαιε εἶϊαπι Ἱπ Πργαπι ἆε πἱοερας εἰ ἵπ Ἡβγααι ἆε νυ]- 

πετῖρας οαρι15 εἰ 1π αρλοτί/πιο εί Ῥγορπο[ίοοπ Πα [οτῖρίι 

Γαπῖ. Ῥο[ίεα νετο τοδαπρας απιῖοῖ οΡ[εαατ{δ, ΟΟΠΙΙΠΕΠ- 

{αγιος 1 Ἡβταπα ἆε αοιίοχΙπα νιοία [οηρί, ΡΤΙΟΓΕΠΙ αΠ]-- 

ολιΕενµ5 το, ΧγΙΙ, 0ο 



578 1ΗΠΠΟΝΡΑ4ΊΟΤΣ ΕΙΠΙΙΠΙΜΙΩΝ Γ 

[εὰ. Οµασι. ΙΧ. [220.] Ε. Βα[. Ῥ. (407.) 
μὲν ἄχρυ τῆς τῶν βαλανείων χρήσεως µέρους τοῦ βιβλίου, 
ὃ καὶ γνησιώτατον εἶναι πεπἰστευται, δευτέρου δὲ µετ αὐ- 
τὸ, καὶ γὰρ καὶ τοῦτο φαίνεται πολλὼ κατὰ τὴν {πποκρά- 
τους γνώμην ἔχειν ἐν ἑαυτῷ θΘἐωρήματα. μετῷ δὲ τοῦτο 

τοῦ περὶ χυμῶν ἐξήγησιν ἐποιησάμην διὰ ταχέων ἐν ἡμέ- 
ῥαις ὀλίγαις, ἐπειγομένου πρὸς ἀποδημίαν τοῦ παρακαλέσαν- 
τος αὐτὸ γραφῆναυ. δοξάντων δὲ καὶ τούτων ἔχειν καλῶς, 

ἐξέπεσε γὰρ εἰς πολλοὺς, ἐκ τούτου συνέβη μὴ µόνον τους 
ἑταίρους, ἀλλὰ καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν φίλων ἰατρῶν προ- 
τρέψαυ πάντων τών “Ιπποκράτους βιβλίων ἐξηγήσεις ποιή- 
σασθαι. καὶ τοίνυν ἐποιησάμην Ίδη τοῦ τε κατ ἰατρειον 

καὶ τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου τῶν ἐπιδημιών, ἐφ οἷς μέλ- 
λογτος ἄρξασθαί µου τῶν εἰς τὸ τρίτον ἐξηγητικών συνέβη 

παρακληθῆναυ πάνυ λιπαρῶς ὑπό τινων εἰς τὸ προρῥητικὸν 

ἤδη ποιῆσαυ. ἐγένετο ὃ ἡ παράκλησις αὕτη λόγου ποτὲ 

ἐμπεοόντος ἡμῖν ἐν περιοδείᾳ περὶ τῶν ἐν τῷ προγνωστικῷ 

καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς εἰρημένων. ἐδείκνυον μὲν γὼρ ἅπαντα 

ταῦτα μεγάλην ἔχειν ἐπὶ τῶν νοσούντων δύναμιν ἐὰν ὃ 

ἀεπι 1π Ηρνι Ῥατίεπι αἀπ[αἁο Ῥα]πεοταπι {απ ᾳπάε ρᾷἵ8 

πηακῖπιε Ἱεσιέίπια ογεζία αι; αἱίεταπι νετο ἵπ Γεπεπίεπι 

Ραγίεπι. Ρο[ι Ἱαπο αιιίεπι εχρ]απαίίοπεπι Ἠδτί ἆε Ἠπιο- 

τ1ρας Ῥτορετε αο ραιοῖς ἀῑερας, Ῥτορειαπίε αἆ Ρεγερτ]πᾶ- 

Ώοπεια απῖσο, ααὶ πια [οχἱρετε 1ρ[απι τοδανεταί, Ἐίὶ νετο 

Ἡ]δ Ῥεπο Ἰαρετε εχΙ[Ππιαπρηας, ἵαπ πιυ]ίος επἶπι εχεῖἀε- 

γθηῖ, εκ Ίου οοπἰ]ςσ]ῖ ποπ [οἶαπ απο γεταπα οἴῖαπι 

1105 εκ αππῖοῖ ππεάίοο ΡΙεγοδᾳαε ππε αἆ οπιπΙΙπὰ Ἡ]ρρο- 

οταῖῖς Πβγοτιπη εκρ]απαίίοπες οοπἀεπάαδ εκλοτίατ. Εί 

ἴαπε Ίαπι οοπάϊάϊ οοπποπίατίαπη ἴπ ἨἩργαπι 4ο ππεᾷϊοῖ ο[ῇ-- 

οἵμα, π Ῥτίπαπα εἰ [εοιπάσα ερϊἀεπιίοταπα, α απῖθας 

4π1πΠ1. εκροβίῖοπθς απ ἴετήππη Ἱποερίμτας ε[ἴεπι, αοοϊάῖι 

Ῥετρε]]ε α αμΠραςάαπι τορατὶ τί Ίαπι 1π ρτοτγμείοπι εκ-- 

Ρ]αΠα[ΙοΠε8 {8οεΓεΙ1. Ἠαεο απίεπι Γαρρ]ίσα[ῖο {αεγαί, ϱ παπα 

αΠηιαπάο ΓΕΓΠΙΟ ποβῖς ἵπ οβαπιρα]αίίοπο ἆο Ἠΐ ἰποίάστοξ, 

απάθ 11 Ρτορποβίοο εἰ αρ]οσί{[πηῖ Ρτοπιποϊαία Γαηῖ. Ώε- 

πιοπβταβαπι Πααϊάεπι Ίαθο οπηπ]ᾶ πηᾶρπᾶς ἵπ αερτῖς Ἠαβεγε 
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ξά. Όματι, ΤΧ. [230. 931. ] Εά. Βα[, Ῥ. (407.) 
. - -- ο. 9 - σς -” 

ὡς καθολικοῖς τις προσχῆ τοῖς ἐν τῷ προρῥητικ γεγραμ- 

µένοις ἅπασι, πάµπολυ σφαλησόμενον. τοιαῦτα ὃ εἶναι καὶ 

τὼ πλεῖστα τῶν κατὰ τὼς Κωακὰς προγνώσεις ἐδείκννον, 
ἀναμὲμιγμένα τισὶ μὲν τῶν ἐν ἀφορισμοῖς εἰρημένων 3) προ- 
γνωστικῷ, τισὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ἐπιδημίοις, ἃ καὶ μόνα τῶν 
3 3 ΄ ον ’ ΄ 3 ἾἎ 3 -” ] 

ἐν ἐκείνοις τοῖς βιβλίοις γεγραμμένων ἐστὶν αληδη. τα ὃ 

ἄλλα πάντα μοχθηρῶς ἔχει κατὰ τὸ προθῥητικὸν καὶ τὰς 
ἃ ΄ Π 4 στ Δ 3 .α 

Κωακὰς προγνώσεις. παρέγκειται μὲν οὖν τινὰ κῴν τῷ 

δευτέρω καὶ ἔκτῳ τῶν ἐπιδημιῶν, ὥσπερ καὶ κατὰ τοις 
[ια . 

3 υ 3 -” - 3 Δ 3/. ’ 

ασορισμοὺς ἐπὶ τῆς τελευτῆς. αλλα τᾶλλα παντα καὶ 

κατὰ τὸ δεύτερον καὶ ἔκτον πποκράτους ἐστὶν, οὐκ ὀλίγα 
μὲν ἐν ὑπομνήμασιν εὑρεθέντα, τινὰ δὲ καὶ τοῦ συνάγοντος 
αὐτὰ προσθέντος. ἦν ὃ οὗτος ὁ τῶν ᾿/πποκράτους υξέων 
εὖδο- [381 ] κιμώτατος, ὄνομα Θεσσαλὺς, ακριβώς ἄκο- 

, - ῃ - ’ 3 η ι. ῃ π 
λουθήσας τῇ γνώµήῆ τοῦ πατρός. ἐν δὲ τῷ πρώιῳ καὶ 

” 3 ] -- Ἀ 3ο Ἀ ’ - ς , 
τρίτω τῶν ἐπιδημιών ἢ οὐδὲν ἢ βραχέα παντελώς ὑποπτευ- 

σειεν ἄν τις ἐγγεγράφθαι. καθόλου ὃ ἐν τοῖς βιβλίοις 

τούτοις Φεωρήματα παντάπασιν ὀλίγα γέγραπται, διηγήσεως 

νίτε Αί β απῖς τί πηϊγετ[α ρα [ορ 1π ρτοτγ]είίοο 

οπιπΊβας ππεπίεπι ΙπίεπάετΙῖ, 15 Ῥρεγπιπ]ίαπι αρεγταίπτας ε{, 

Τα]ία απίεπι ε[Τε εἰ ρ]ατῖπια 1π Οοαςῖ Ῥγαεποοπίρας ἆε- 

πποηβταΡαπα, οοπιπη]χκία ΠΟοΠΠΠΙ]19 ααἶάεπι εοταπι ϱΠ8ε 1Π 

αΡ]ιογ]πιῖς νε] ρτορπο([ίςσο ρτο]αία Γαηῖ. ΟυιρΙκάαπι γεγο 

αἴαε 1π ερἰἀεπι]ς εἰ Γο]α εοτίπι Ύας 1115 Ίπ ΗἨρτις [οτὶ- 

Ρία Γ{απῖ, γετα οχ)[Πιυπί; οαεῖετα οπιπῖα ν]Ποία Παρεπίατ 

1π Ῥτοτ{μείῖοο οεἳ (Οοαᾳοῖδ ῬγαεποΠοπῖρας. Ππίεγ[εγαπέατ 

Πίαφπε ποππι]]α 1π ερἰἀεπΠοταπι [εοππάο εἰ [εχίο, απεπι- 

αἀπιοάσπα εἳ ἴπ αρΠοτι[ηιῖς αἆ Ώπεπι, Ίπιο εἲ αἰα οπιπῖα εἰ 

1π [εομπάο εξ {[εχίο [απί Πιρροσγαία5; αἀπαεάαπι νετο εἰῖαπι 

οορεπίε Τρία αμοίοτε. Εταί αμίοπι Ππίετ Ηϊρροοταίῖς Π]ίος 

Ρταε[ίαπ(Ππτιις Ποπιίπε ΤΓμείῖαισς, «αἱ ρίαπε ραϊτῖς Ίπεῃ- 

[επι α[Πεφαιίας εἴι, ἴπ ρτιπο οἱ [εγί]ο αρίἆ επί ογαΠ1 80 

πΙ ΜΗ] αμί Ῥαυσεα Ῥτοτίας ααῖνίς αά[οηιρία ε[ε οοη]εοεγί!. 

Αί ππῖνετ[α]ια Ἠῖς Ίπ Ηρτὶς ΕΠιεοτεπιαία Ραϊισα ΡΤΟΥΓΗ5 [οτ]- 

Ρία [απῖ, πιᾶα 1π 1115 εογαπι Ύπαε οοπΗρεταπῖ εχΙ[επία 

0ο 



. 

ο) ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ ΕΠΙ {ΠΛΗΝ 1’ 

ΡΕ, Ομαεῖ, ΙΧ. [251] Τά. Βα[, Ῥ. (407.} 
οὔσης ἐν αὐτοῖς ψιλῆς τῶν συμβάντων, ἤτου κοινῇ πολλοῖς 
ἐν καιαστάσεσιν ἐπιδήμοις ἢ καθ ἕκαστον ἐδίᾳ.  συµπελη- 

ῥωμένων οὖν Ίδη τῶν ἐς τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ὑπο- 

µνημάτων, ἐν τῷ μεταξὺ τρία συνέβη γραφῆναι διὼ τοὺς 

παρακαλέσαντας, ὥς ἔφην, εἰς τὸ προῤῥητικὸν ὑπομνήματα, 
δι ὧν ἐδείκνυον ἐν ἐκείνῳ τῷ βιῤλίῳ τὰ πλεῖστα μοχθηρώς 
εἰρῆσθαι» πολλὰ μὲν ὡς καθόλου, καίτοι σπάνια ὄντα, 

πολλὰ ὃ ἀόριστα διορισμών δεόµενα. σαφηνείας ὃ ἕνεκα 

ἀναμιμνήσκω τινὸς ἐξ αὐτῶν τῶν μοχθηρῶς γεγενημένων 
τισὶν, ἐν τὲ τοῖς εἰς τὸ προθῥητικὸν ὑπομνήμασι κῴν τοῖς 

εἰς τοὺς ἐν ταῖς ἐπιδημίαις ἀθῥώστουο. «γεγθαμμένης τοί- 
νυν ἐν τῷ προθῥητικῷ τοιαύτης τινὸς λέξεως οἱ ἐξ ὑπο- 
χονδρίων πυρετοὶ πακοήθεες. ἔνιου τῶν ἐξηγησαμένων τὸ 

βιβλίον ἀναμιμγήσκουσιν ἡμᾶς τῶν ἐν τοῖς ἐπιδημίοις ἂρ- 

ῥώστων ἐκείνους προχειριζόµενου μόνους, ἐφ᾽ ὦν ἀποθανόν- 

των τοι σύντασιν ὑποχονδρίων ἔγραιεν ὁ Ἱπποκράτης γε- 
Ἰωψέναυ κατὼ τὸν τῆς νόσου καιρὸν ἢ ὀδύνην ἢ παλμὸν, 

ἤ τι τοιοῦτον σιωπώντες τοὺς σωθέντας. ἐξ αὐτῶν. /ππο- 

πανγαἰῖοπα υοὶ οοπιπιππῖ πι] ἵπ Παρα ερὶἀειηῖ νο] 

Ππρα]]5 Ῥτιναίπα,  Οοπιρ]είῖ 1ἴαφαο ἀπ Γεοσπάαπι Πβταπι 

εοιηπεηίατ]ῖς, ἴτον Ιπίεγεα [ογ1ρεγοπίχ οοπιϊρῖε, Ρτορίετ 

ον, αὐϊ πι τοραγετιπέ, τα ἀῑκπί, εοιηπιεηίατΙ 1π ΡτοΟΓ- 

τεσπα, ρε αιιος ἀεπιομ[ίγανϊ Ρ]ατίπια Ἱπ 1ο Ἠβρτο Ρετ- 

Ροχγαπι ἀῑοία ε[[α:; πιμ]ία απἶάεπι αἱ απϊνεγ[α]ία, απαπι(ααπι 

Τ4ΧΥΟ οχΙ[ίεπίϊῖα, πιμ]ία Ὑετο εἰ Ἱπάεβπιία, ἁἀἰ[βιποοπίρας 

ἸπᾳΙσεηᾶα, Ῥετ[ριοιϊ[αΙΙ5 Υετο σταῖῖα ΙΠΙΗ6 ΠΠΕΠΙΠΕΤΟ εκ 

119, ᾳπαθ νΙΠο[ε α αιϊρικάαπα Γοηρία [αηξ οἳ 1π ρτοτγ]μεί]- 

ΟΠ ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΥΙΙ5 εἴ 5 ααὶ 1Π αεβγοδ ερΙάεπιίοχαπα Γοτῖρία 

Γιιῖ, Φοχῖρία Ἰἴααε ἴπ Ῥτογγ]λε[ῖοο αλ ᾳπαᾷαπη οτα[Ιοπε: 

{εὖγες εν Ἰιγροελοπάτίϊς πιαἰίδπαε. Οτὶ ποππι]]ῖ Ἠβταπι 
επρἰαπατιπὲ, Ἡο ἁαἀπιοπεμί αορτο απῖ ἵπ ερἰζεπα]ῖ5 ἆς- 

Γογιρι Γαπΐς Ί]]ος [οἱος Ρτο[ετεπίες αἱ ἀπίεγ]εταπί, 1π 

απἴρας Ἡγρουμοπάτίοταπι οοπξεηίοπεπα Γοπιβῖῖ Ηϊρροεταίες 

ΤΕΠΊΡΟΣΕ ΙΠΟΥΡΙ γε] ἆο]ογεπι νεὶ Ρρα]ριίαίοπεπα νεί Ἠπ]ης- 

πιοά1 απ]άᾷαπι Παρσθπίος, [οτναίοῦ Πε, Ηϊρροοταίθς 



καὶ ΓΣ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ αγΤο ΙΠΟΜΝΗΜΑ Ε. .δί 

Γὰ. Ομασε. ΙΧ. [251 1, Γὰ. Βαῇ, Υ. (407.)} 
κράτης ὁ) ὥσπερ τῶλλ᾽ ἐπὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων χρήσιμα κατὰ 
τὸ προγνωστικὸν ἔγραψεν», οὕτω καὶ τὰ περὶ τῶν ὑποχονδρίων 
ἐν ἐκείνῳ τῷ µέρευ τοῦ συγγράµµατος, οὗ κατὰ τόνδε τὸν 
τρόπον ἄρχεται. ὑποχόνδριον ἄριστόν ἐστιν ἀνώδυνόν τὰ 

: ἐν καὶ μαλθακόν καὶ ὁμαλὸν καὶ ἐπὶ δεξιὰ καὶ ἐπ αἀριστὲ- 
ρα:  αὕτη μὲν ἡ ἀρχὴ τῆς ὕλης ῥήσεως ἐστιν οὔσης μακρᾶς, 
ἐν ᾗ διδάσκει περὶ τῶν ὑποχογδρίων ὃ Ιπποκράτης. ὁ δὃ 

ἀποφηνάμενος ἁπλῶς τοὺς ὑποχονδρίων πυρετοὺς κακοἠῦεας 

ἄνευ τῶν προσηκόντων διορισμών, οὓς ἔγραψεν “Ιπποκράτης 
ἓν τῷ προγνωστικῷ προφανῶς ψεύδεται' πολὺ γὰρ ν 
ἀληθέστερον εἰπεῖν, οἱ ἐπ ἐγκεφάλῳ πάσχοντο πυρετοὶ κα- 

κοήθεες' οἳ ἐπὶ μήνιγξι πασχούσαις πυρετοὶ κακοήθεες. 
οἱ ἐπὶ πνεύµονι πάσχοντι π.ρετοὶ κακοήθεες' ἔτι δὲ μᾶλ- 
λον πούτων οἱ ἐπὶ καρδίᾳ πασχούση πυρετοὶ κακοήῦθεες 1 
οἱ ἐξ ὑποχονδρίων πυρετοί. κυρίως μὲν ἀκουόνεων τῆς 
προσηγορίας τῶν ὑποχονδρίων ἐπιεικέστατου πάντων εἰσὶ 
τῶν ὀξέων πυρειών, οὐ Μυρίως ὃ», ἀλλὰ συμπεριλαμβανόν- 

των τῇ προσηγορἰᾳ καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὸν 

ααἲεπα απεπιαάπιοάσπα οαείετα ἀπ ἁοιίῖς πιογρῖς πα 1π 

Ῥτορπο[ίοο [οπἱρβϊί, Ίτα οἱ 4ο Ἠγρουμοπάτς ἵπ 1]α Πυσι 

Ῥατίε, Ύπας Ίιοο πποᾶο ἀποῖριί: Πγροεµοπάγίμπι ορείποµι 

ε[, ἀο]οτο ναεπαπι οκ][ῇεπς, πιο]ίε εἰ αειαβ]]ε Τεπο 1 

ἀεχίτα ἴαπι 1 Πη]βτα. Ἠοο αυἶάεπι ἰοίῖαν οταΒοπῖς Ῥτο- 

Ίκαε Ῥηποϊρίαπι ε{ι, ἵπ ᾳπα ἆο Ἡγροςμοπάγϊς ἀοοεὶ Η1ρ-- 

Ῥοεγαΐίες. Θα νετο {ερτες εκ ΗΥρος]ιοπ άν] ππαίρηα5 εί[ε 

Ππιρμοῖίες Ρρτοπαποῖαί, οἴίτα ἀεεοπίες ἀΠιποίίοπες, «4 μαβ 

1Ἠ Ρτοσπο[άσο {[ο1ρΗί Ηιρροεταίες, πιαπ]{ε[ιο ετται. Ίνα; 

Ίοπσο νετίας εγαῖ ἀΐοεχτο, {εργε εκ «εγεΡγο αΠεοίο πια- 

Ἱσπαθ; {εργε εκ οεγερεῖ ππεπιργαπῖς α[εςείῖς πια]ίσπαε; 

{εῦτες εκ Ρπ]πιοπο α[εοίο πιπασηαος αίᾳπο εἰἶαπι 15 πια- 

οἵ {εμτες εκ οοτάο α[εοίο πια]ίσηαθ, αἴιπι {εργες εκ Ὦγ- 

Ροο]ιοπάγης πια]σηας, { "Ῥγορτίο αιάεπι ἀπίε]]Ιραπιι]5 

Ἡγροεσ]ιοπάνίογαπι αρρε]]αίίοπεπι, Ἰπίοτ Γεμτες βοιίας Ἰονιί- 

Βπιαε [απ { νετο ΠΟΠ ῥτορτίεφ [εὰ οπΙ ΑΡΡΤΕΠΕΠΠΟΙα 

εοπαργεμεμάςτηΠς, νεηίτεπι, ἵἹερατ, Ἰεπεπι εἲ Περι 
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σπλῆνα καὶ τὰς φρένας, ἔνιου μὲν «αὐτῶν κακοήθεις; ἔνιου 
ὃ' ἐπιεικεῖς, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν πεπονθότων τόπων ὑπο- 
µνήµασι διώρισται. τουτὶ μὲν ἕν σου παράδειγµα ἔστω 
τῶν τ' ἓν τῷ προῤῥητικῷ γεγραμµένων οὐκ ὀρθῶς καὶ τῶν 
ἐξηγησαμένων, ὡς εἶπον ἄρτιι, δι ἀλλήλων τὼ βιβλία. κατὰ 
μὲν τὸ προθῥητικὸν οὕτως ἐξηγοῦνται"' καλώς εἶπεν οἳ ἐξ 

ὑποχονδρίων πυρετοὶ κακοήὔεες. ἐν γοῦν τοῖς τῶν ἐπιδη- 
” πο) ἃ Γ .. , ” ε Π / 

μιῶν ὕδε καὶ δε φαίνονται τεθνεώτὲς νυποχονδριον πα- 

σχοντες ἐν ὃ αὐτοῖς τῶν ἐπιδημιῶν, ὅταν ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς 
”,. 3 ” ιά ΔΝ 3/ ὁς 3 3 μιά 3 

ἑλθωσιν, ὀρθώῶς τονδε τον αθῥωστον φασὶν αποθανειν. εἰ- 
” Δ 3 ω / Δ Δ τς να) [ 3 

ρἤσθαυ γὰρ ἐν τῷ καθόλου κατὰ το προρῥητικον, οἳ ἕξ 
ς / ] ; 3 2 ., 3 α 
ὑποχονδρίων πυρετοὶ κακοήθεες. εἰ ὃ οὕτως ἐξηγεισθαι 

χρὴ, πρώτον μέν ἐστιν ἀπόφασιν ἐναντίαν τῇ κατὼ τὸ 

προῤῥητικὸν εἰπεῖν, οἱ ἐξ ὑποχονδρίων πυρετοὶ μέτριοι. 
δεύτερον ὃ ἐπ αὐτῇ δεικνύναι τοὺς ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν 

σωθέντας, ὑποχονδρίων (408) πεπονθύτων. ἓν μὲν δὴ 

τοῦτ ἐστι παράδειγµα, ὡς ἔφην, μοχθηρών ἐξηγήσεων. 
ο) 4 Δ ” ε) , . µ ’ Ἅν Δ 

ἕτερον δὲ τὸ τῶν ἐπιπεπλεγμένων αλλήλαις διαῦέσξεων, ᾧ καὶ 

(ταµδνετ/[απι, Ποπππ]]αε αϊάεπι αρίαταπι πια]ίσπαε, αἶῖαε 

παϊίος, παἱ 1π οοπιπιεη(αγ]] ἆε Ιου αἴεοίῖ ἀείιεγιπϊπαίαπι 

ε[. Ἠοο ααἶάεπι ππαπι ΠΡΙ Πε εχειπρ]απὶ εογαπι ϱπαθ 

ηΟΠ τεοῖο 11 ρτοττγμείϊοο [οπρία [μπί εἴ εοταπι ϱυἰ, αἲ 

ππρες ργοίαῖ, 1ρτος Ἱηνίοεπι εχροπιυπί. 1π Ῥγογγπείίοο 

αι]άεπι Πία εχρ]οαηί: Βεπεν Ἱπηαῖε, Πεθτες επ Ιιγρου[βοι- 

εἰγίίς πια[ίσπαει πεππρε ἵπ ερἰἀεπιιϊς Πὶο εἳ ἐ[ε νἰάεπίμγ ἱπεετ-- 

Π[]ε α[[εοεὶς ἡγροε]οπάγἰς, ἵπ εριἀεπι]]ς νετο, απ απι αἆ Τρίο 

ἄθσγος νοΠΟΓΙΠΕ, γεοῖο Ίάπο αεσταπι α]απί Ἱπίετη[ῆες παπι 

ππίνογ[ο ἵπ ργογχηείίοο επαποϊαίαπι ει: {εῦτες εκ Ίγρο- 

οἱοηά 15 ππαἰΙρπαο. 9 απίεπι Πα Ἰπεγργείατὶ οροσίεαί, 

ῥιίπιαπα αϊάεπα Ἰοεῖ επαποἰαἰἴοιοεπι οἱ ᾳπαο 1Π ρτοσγ]λαίῖοο 

ο{ι ἀϊοετε: {ερτες εκ Ιγροομοπάγ]6 πιοάοταίαο: [εοιπάο 

αῦ Ίαο περτοίο Ἠγροουλοπάγις αΠεοίον ἵπ ερϊἀεπιῖ5 {ετ- 

ναῖον {ποομιπθοθ ο[οπάενε, παπι «αἰάθπι ἱά εκεπιρίαπι 

εί, αἱ ἀῑπι, Ῥταναχυπα εκρ]οαΠοπαη. Αἰεναπι ααίθιι 

ἱπιρΠοἰίαγαη {πίον [ο αΠεοίοπαπι, 4ο εἰ α1ρίο Ενεφειίες 
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αὐτῷ πολλῷ [295] Ῥονερώς πεχρηµένου ὁ Ἰράψας τὸ προς- 

ῥητικὸν, ὡς ἐν τοῖς εἰς αὐτὸ γεγονόσιν ὑπομνήμασιν ἐδεί- 
κνυον. ἐπιπεπληγμένας δὲ λέγω διαθέσεις ἐν αἷς πλείω τὰ 

πεπονθότα μόρια" δύναται γὰρ ὁ αὐτὺς ἄνθρωπος οὐ κα- 
τὼ θώρακα πεπονθέναυ µόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν πνεύμο- 
γα καὶ τὴν κεφαλὴν, ἐγχωρεῖ ὃ αυτοῖς προσθεῖναι καὶ κατὰ 
γαστέρα καὶ ἧπαρ. ἐὰν οὖν γράΦη ποτὲ σύμπτωμα φρενί- 
τιδος ἐσομένης δηλωτικόν" ἑξῆς ὃ αὐτῷ προσθῇ καὶ ἄλλο 

περιπνευµονίας ἴδιον καὶ φλεγμονῆς ἧπατος ἢ γαστρὸς {ἤ 

τινος τῶν ἄλλων, εἶτα χαλεπωτέραν εἶναι φάσκει τὴν διᾶ- 
Θεσιν ἐκείνοις τῶν ἀνθρώπων, οἷς δύο 1 πλείω μόρια πᾶ- 
σχει, μοχθηρὰν ποιήσεται διδασκαλίαν. ἔσέται γὰρ ὁ τρό- 

πος τῶν λόγων τοιόσδε᾽ οἳ κωματώδεες ἓν ἀρχῆσι }ινύμενου 

μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, ὑποχονδρίου, τραχήλου ὀδύνης ἀγρυ- 

πνέοντες, ἄρά γε ἀγρυπνέοντες, ἄρά γε φθενιτικοί εἰσι; µυ- 
μτὴρ ἐν τούτοις ἀποστάζων ὀλέθριον, ἄλλως τὲ καὶ ἣν τὲ- 

ταρταίοισιν ἀρθχομένοισι, µαοιλίης περίπλυσις ἐξέρυθρος. 

ἑπατικόν ἐστι σύμπτωμα δυνάµενον μὲν καὶ σὺν τοῖς προει- 

υ[μ9 νιἀείαπσ, απῖ Ῥρτοτγ]είίουπα Γοτρί, αῖ ἵπ οοπηπιεηία- 

τὴς ἀρβα5 ἀεπιοπ/[ίνανι, Ἱπιρ]μοιίῖον ἀῑοο α[εοίαδ, απίρας 

Ρίατες Ρρατίες αΠεοίαο [μπῖ. Ῥοΐε[ Παᾳαϊάεπι Ἰάεπι Ἠοπιο 

ηΟΠ {[οἱατα 1π ἴἩοτασε α[Ποῖ, νεταπι εἰῖαπια 1π ῬΡά]πιοπο εί 

οαρῖίε. Εἰετὶ απίεπι Ροϊε[ι αἳ μῖ 4άοφμε αά[εοίαπα εἴτε 

εἱ 1π νεπίτε εἰ Ἱεραίε ἍἹαφμε { ααᾳμαπάο [οτρ[ετ]ϊ 

Γγπαιρίοπια Ρ]γεη ή] Ιπάϊοίααι, ἀείποερς αιιίεπ εἰ 1ρ[ 

αἀ]εοετῖῖ [γπιρίοπια αἰῑιιά Ρετῖρπεαιποπ]αε Ῥγορτίιπη, Ρµ]ερ- 

ΠΠΟΠΕΡΟµθ ]εοοσῖς νε] νεπ!τῖ νο] αἰιογαπι ομ]υδάαπα; ἀειπάε 

ἀμΗΠοι]ογεπα ἀῑσαι. αΠεοίαπι Ποπιήπίρμς 1] ααἴρας ἆπαε 

νε] Ῥ]ατος Ῥατίςν α[Ποϊαπίας, Ῥγαναπι ἀοοίτΙπαϊα {αοίαγας 

εΠ, Τα] εηῖπι οχγαἰ]οπῖδ επί πιοᾶις: Ομί ἰπ ῥγιπεὶρίο 

εοπιαϊο[ [ιαπ Ὅμπι οαρίεῖς, ἰωππῤογμπ, Πγρουμοπάτίϊ εἰ 

εετοϊεῖς ἀοΐοτε, νἰδιίαπεες πµπι ρ]γεπῖεει ΊΝαγες Πῖς ἆε- 

[ἰίαπεες, γεγηῖῦεἶο[ιπα ἐπ αἰίας, εµπα [ Φµαγίο ἀἱε ο0ερε- 

τίε, νεπιγὶς τα εγμῦτα ρτοϊμφίει. Ἡεραίίοιπι ε[ὶ [Υπιρίοιπα 

ααοά οσπι ρταε ἀῑοίῖς εἴἶατα ρο[ε[ι εχἰ[εγε, αο Π εἰ ρ]ευχ]- 
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θἼμένοις γενέσθαι, καθάπερ καὶ πλευρῖτις ἢ) περιπνευμονία 

τοῖς χωματώδεσεν ἐκείνοις συνέπεσε, οὐ μέντοι τῆς αὐτῆς 

διαθέσεως σημιεῖον ὑπάρχον. εἰ δέ τις ἐθέλοι τά τ ἓν τῷ 

προρῥητικῷ κακώς εἰρημένα καὶ τοῖς δι ἀλλήλων ἐἔξηγου- 

µένοις τά τ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ γεγραμµένα καὶ τοὺς ἐν 
τοῖς τῶν ἐπιδημιών ἀθῥώστοις ἐλέγχειν, ἀναγνώτω τὰ εἰς 
τὸ προθῥητικὸν ὑπομνήματα. ἐγὼ μὲν οὖν τοὺς ἐν τῷ 
πρώτῳ καὶ δευτέρω βιβλίῳ γεγραμµένους ἀθῥώστους ἔξηγη- 

σάµην ἔμπροσθεν ἄνευ τῶν εἰς τοὺς μοχθηρώς ἐξηγουμένους 

ἐλέγχων. ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τῶν ἑταίρων ἠξίωσάν μὲ ἐπ ὁλί- 
γων ἀρῥώσιων ἐπισημήνασθαυ περὶ τῶν οὖκ ὀρθῶς ἔξηγου- 
µένων, ἠναγκάσθην εἰς τρεῖς ἀθῥώστους μόνους ἓν ἔξηγητι- 

κὺν βιβλίον ποιήσασθαυ τὸ πρὸ τούτου. νῦν δὃ ἡγοῦμαι 
πάλιν ἄμεινον εἶναι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξηγεῖσθαι τοὺς 
ὑπολοίπους, ὄνπερ καὶ ἔμπροσθεν ἤδη τοὺς ἓν τῷ πρώτῳ 
τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγησάμην. κινδυνεύω γὰρ εἰς ἕτερον ἐμ- 
πεσεῖν ἔγαλημα τῶν μισούντων μέγεθός τὲ καὶ μῆκος ὑπο- 
νημάτων. 

19 νε] ροετρπεππιοπία οοπιαῖοῇς 115 οοπΗσετῖῖ; Γεὰ ποπ 

ε]αδάεπι α[εοίιις ῄσηπαπα ε[, Θἱ απῖδ νετο νο]αετέ εἰ 4ααθ 

Ιπ Ῥγοσγ]μείϊ]οο ἨοηΏ τοοῖο [οτρία [απῖ, αΐἴφιε ἑο5, απὶ 1π- 

νίοεπι Ππιετρτεία Γαηἳ εἰ αππε 1]]ο 1π Ἰρτο Γοπρία Γαη8, 

εἱ αεστοβ 1π ερἰἆοπι]5 α1σαετθ, οοπιπιεπίατῖοδ 1Π ΡΓΟΥΤΙΘ-- 

Πσαπα Ιεσαί. Έσο Ιίααπε α4θσιο ἴαπε 1π ῬΙίΠΙο πι ἴπ 

{Γεοππάο Ἰΐρτο [οπῖρίος απίεᾶ εκρο[α1, οἴίτα οοπ/αἰα[ίοπεπι 

εοτάπα ϱπῖ ΠΟΠ Ῥτορε εκρ]απαταηί. Αί αποπίαπα αΠΙΙΟΟΥΙΠΙ 

Ποπ ΠΙΠΗΙ πε τορανεταπί 1π ραιποῖς αεστῖ ἆε Ῥετρεγαπι 

εχροπεπβιας Ἰπάϊΐσατα, οοποΐαδ [απι 1π ἴπεν ἄθρτος [ο]ο5 

ππαπα εχρ]απαπίοια Ἠβγαπι Ίππο Ρχαθοεᾷεπίεπι «οΠῇοςτθ. 

Ίχαπο ατβίίτοτ ταγίαπι [ας ε[ε πιο εοἄεπι πιοάο τε]ῖ- 

ᾳπος εχρ[σατο, «πο εἰ απίεα Ίαπι 1Π Ρτῖιπο εριἀειππῖογαπι 

εχρο/α1, Ρεπίο]µίοι Παπϊάεπι ἵπ αἰίογαπι Ιποάεταε ντῖαπι 

θοχαπα ααἲ οοπιπιθηίατίοτιιπα ἴππι πιασπἰαάίπενα (απι. Ἰοή- 

δι(πάϊπειι οᾷ]ο Ἠαβοαπί, 
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α. 

᾿Ἐν Θάσῳ Φιλίστης κεφαλὴν ἐπόνει χρόνον πολὺν κα ποτε 

καὶ ὑποκαρωθεὶς κατεκλίθη. ἓἔκ δὲ πότων, πυρετῶν 

συνεχῶν γενοµένων ὃὁ πόνος παρωξύνθηή νυκτὸς, ἐἔπεθερ-- 
µάνθη τὸ πρῶτον. τῇ πρώτη ἤμεσε χολώδεα ὀλίγα, ἕαν- 

Φὼ πρῶτα, μετὼ δὲ ταῦτα ἰώδεα πλείω, ἀπὸ δὲ κοιλύης 

κόπρανα διῆλθε, νύκτα δυσφόρως. δευτέρῃ κώφωσις, 
πυρετὸς ὀξὺς, ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἔθῥεπεν εἰς 

τὰ ἔσω, οὖρα λεπτὼ διαφανέα, εἶχεν ἐναιώρημα γονοειδὲς 
μικρῦν, ἐξεμάνη περὶ μέσον ἡμέρης, τρίτη δυσφόρως, τὲ- 

τάρτη σπασμοὶ παρωξύνθη πάντα, πέμπτη πρωὶὺ ἀπέ- 

Έανεγ. 

[098] Ὡς μεμνημένοις ὦν εἴς τὲ τὸ προγνωστικὸν 
ἐξηγησάμην παὶ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὸ προθῥητικὀν, ἔτυ τὰ 
τὸ πρῶτον καὶ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν, οὕτω ποιήσοµαυ 
τὸν λόγον, ὑπὲρ τοῦ μὲ µακρολογεῖν. ὀρθοστάδην οὗτος ὃ 

ιΝ 

ἵπ Τμα[ο Ρε ἀϊμειγπο ἔεπιροτε οαρµὲε ἀο]εῦαξ, ασ 

ἑαπάεπι εἰίαπι υεἴεΓπο αἰϊφιαπεμίμπι οογτερεις ἀεοιμόιιε. 

Επ ροιίδης αμίετα }εβτίδις α[[άμί οὐογεὶς ἀοίοτ πιοστε 

επαεετδαιµς ες; γτίπιωπα ἰποαίμῖε. ἈῬγίπο ἀο δί[ίο[α 

Ῥαμοα νοπιµῖε, [Ίαυα ρτίπαμπι, ρο/ίεα αετιρίπο[α ρίμγα, 

αὖ αἶνο αμίεπι [ἐεγοογα Πιαπαγμπὲς που Ἱπο]εία. ὅδε- 

ομμᾶο ἅίε [μταίτας ; Γεὐτίς αοµία; Λγροεμοπάτίμπε ἄεκ-- 

ἔγµτπ ΘΟΠΕΕΜ/ ΤΑ «[ὲ, ομοᾶ Ιπίτο γετρεδαῖ; μγίπαε ἴε- 

πμες, ρε]μείάαε, Φφµμαε ΕπαεΟΥεππα βεπῖεμτας [πη]ε, Ῥαιι- 

οµπα εοπεἰπεδαµε; εἶτοα Τπεγίάίετα νυε]επιεπίεγ ἴπ[απίνϊε. 

Τεγιίο ἄίε ρεγπιοίε[ξε λαδμῖίε. ΌΟματίιο οοπνµ[[οπες: επα- 

εετδαια [μπε οπιπία. «Ομίπεο ππαπε ἀε[ιποιμς «[ῖ. 

Ταπιπαπι πιεπιοτῖα ἰεπεπίίραθ ϱµαθ εἲ 1π ΡΤΓΟΡΠΟΠΙ-- 

οσπι εἲ αρλογί(πιος εἰ Ῥτοιτμείουτα, 4παε(μο εἰαπιππι 

ἵπ Ρτίπιαπα εἰ Γεοαπάαπα ερϊἀεπιίοταπι οχρο[αῖ, αἲ πο ἆπι- 

Ρεπάϊο Ἰοᾳμί νίάεας, οΓβΙἴοΠεΠΙ ία {αοίιτιθ απ. Πίο 
-.-- 
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14. Οµατί. ΙΧ. [299. Ἱ Εά. Ῥα[, . (409.) 
ο ραπος ἐνόσει κεφαλλὶν αλγών, ὥσπερ καὶ ὃ πρὸ αὐτοῦ 

γεγθαμμένος. αλλ ἐπὶ τούτου μὲν οὐ σμικρὸν προσέθηκε 

σύμπτωμα τὸ καρωθῆναι ποτ αὐτὸν, ἐπ᾽ ἐκείνου δὲ προσέ- 
Όπικε καὶ τὴν αρχὴν τῆς νύσου τούτῳ μὲν ἐξ ἁμαρτήματος 

μεγάλου φησὶ γεγονέναι. πεπονθυίας γὰρ ἰἐσχυρῶς κεφαλῆς 
μέγιστόν ἐστι κακὺν οἴνου πύσις δαψιλής. ἐπ᾽ ἐκείνου δὲ 

ἕκ προφάσεώς φῆσιν ἄρξασθαι τὴν νὀσον, ὧστ ἐπ ἐκείνου. 

μὲν οὐδέπω τὸν ἐγκέφαλον ἡγεῖται πἐπονθέναι, µόνης δὲ 
τῆς ἐν τῇ κεφαλῇ πλεονεξίας τῶν χυμῶν εἶναι τὼ συµπτώ- 
µατα. τῷ Φιλίστῃ δὲ τούτῳ καὶ αὐτὸν ἐν τῷ χρόνῳ τὸν 
ἐγκέφαλον ἐν διαθέσει γεγονέναυ µοχθηθᾷ. προσγενοµένης 
δὲ τῆς ἐν τῷ πὀτῳ βλάβης οὕτως μέγα καὶ ἰσχυρὸν ἄπειρ- 

γάσατο πάθος, ὡς αποκτεῖναυ πεμπταῖον αὐτόν. ὅσα δὲ 

κατὰ τὰς ἡμέρας ταύτας ὁ “Γπποκράτης ἔγραψε γενέσθαυ 

συμπτώματα τῷ Φιλίστῃ, τὰ μὲν τῆς κατὰ τὴν νόσον ὀξύ- 

τητὸς ἐστιν, ὡς εἰ καὶ μηδὲν ἐγκέφαλος ἐβέβλαπτο, τὸ δὲ 
αὐτοῦ τοῦ ἐἔγκεφαλου. τῆς μὲν οὖν κατὰ τὴν νόσον ὀξύτη- 

τος τά τὲ κατὰ τοὺς ἐμέτους ἐσεὶ συμπτώματα καὶ τῶν 

Ἱοπιο [αγγεοίατὰς αερτοίαδαί, οαριίο ἆο]επα, αἱ απῖ απίθ 

αρίαπι. ἀε[οτιρίας ο. δεά ἵπ Ἰοο αιἰάεπ πο Ῥασναπα 

αἀ]εοιί [Υππρίοπια, αιοά ἀπίετάππι 1ρ[ε οατο [ορογαγείαγ, 

αίᾳιαο αἳ 11ο πιονβρῖ Ρεϊποϊρίαπι αὐ]αππίί Ἠυῖο ααῖάεπα 

εκ 6ΙΓΟΤΓΕ ΙΠΔΡΠΟ αοοϊά][ε: αΏεοίο Πααϊάεπι γεμεπεηίες 

οαρῖίο ΙΠΑΧΙΠΙΙΙΠΙ πια]απι ε[ι οορίο[α νὶπὶ Ρο[ῖο: 1 1ο 

αιίοπι εκ ππαπ]{ε[α οαι[α πποΥραπι οοερ]{Πε αἲἲ, αἱ Ἱπ 1]]ο 

ααἱάεπι ποηάπα οεγεβγαπι εχἰβ]πιεί αΠεοίαπα Γα[Πε, {οἶῖας 

αιίεπι 1Π οαρίίο τεἠμπάαπί]ας Ἡππιογαπα ε[ἴε [γπιρίοπιαία. 

Ἡιίο αιιίοπα ΡΗ[βαε εἰ οεγεῦτιπα 1ρΓάπά ἴεπιρογτο αῇε- 

οἵαπι Γα{Πε αΠεοίῖοηε ργανα, Ῥαρετνεπίεηίο νετο εκ Ρροῖιι 

Ἰαε[ίοπο ΠΠΟΤΡΙΘ Πα Ἱπασηις εἰ νεµειπεπς ε[εοίας εί, τα 

αμ ]πίο ἀῑε λοπίποια ρεγειπεπὴ, Ώιαε μῖδ 1π ἀῑεριι Γοχ-- 

ΡΠί Ηιρροοταίες ΡμΙ][ας αοοἰἀϊ[ο [Ὑπιρίοπιαία, α]ῖα ο]-- 

΄άεπι οε]οτ]ίαῖ πιοχδί [απε, αο ΠΠ οεγεβγιπι Π]αε[απα Γα[- 

'Γεις αἰϊα νεγο οεγευγῖ 1ρβας. Οεενίαιϊς 1ἴαφπο πΙΟΥΡΙ Γαη{ 

οἱ {Π νοιπῖρῃς [Ὑπιρίοιπαία οἱ αππαχαη (πα ίας: ρα 
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οὔρων ἥ ποιότης ᾿ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἐγκεφάλου ᾗ τε κώφωσις 
καὶ ὁ σπασμὸς καὶ τὸ ἐκμανῆναι. τὸ ὃ' οὕτως εἰρημένον 
ὑπὸ τοῦ συγγραφέως ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἔρῥεπεν 
εἰς τὸ εἴσω" γίνεταυ μὲν ὕταν ὑπὸ τοῦ διαφράγµατος ἕλκη- 
ταυ τὼ κατ αὐτὸ. τὸ διάφραγμα ὃ αὐτὸ τείνέταυ ποτὲ 
μὲν πλευρίτιδι διὰ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆς τοῦ τὰς πλευ-- 
ρὰς ὑπεξωκότος ὑμένος, ποτὲ δὲ διὰ τὴν ἀρχὴν τῶν νεύρων 

ἀνασπώσαν ἐφ᾽ ἑαυτὴν τὼ καθήκοντα πρὸς τὸ διάφραγμα 
νεῦρα, διὰ φλεγμονὴνἰδίαν. αλλὰ νῦν γε τῶν εἰρημένων τριών 

εὐλογώτερόν ἐστι διὼ τὴν τῶν νεύρων τάσιν ἀνασπώμενον 
αὐτὸ ἀνεσπακέναυ τὸ ὑποχόνδριον' ὡς τὰ πολλὰ μὲν οὖν 
καὶ ἄμφω τὸ ὑποχόνδρια κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις ἔσω 
γίνεται. συµβαίνευ ὃ ἐνίοις καὶ τὸ ἕτερον µόνον, ὅταν καὶ 
τὸ τῆς ἀρχῆς τῶν νεύρων, τὸ μὲν ἕτερον µέρος ἰσχυρώς ἡᾖ 

πεπονθὸς, τὸ δ᾽ ἕτερον ἢ μηδ ὅλως ἢἢ µετρἰως. 

νετο οεγεςεί εἰ Γωτά]τας εἳ οοπνη][ο εἰ νεμεπιεπίες 1Π[ᾶ- 

Ὥ]χε, Αί αιοά αἳἈ απείογε Πα Ργοηιποϊαίαπα ε[: ἨΥρο- 

ειοπάτίαπι ἀεχίτυπι ἁπμεπίαπι εβ εἰ ΙΠίτο νετρεραί, Πε 

αιάεπι αδῬί α ἀἰαρ]τασιααίε ἱταμαπίαν, Ύα8αθ 1π 1ρ[ο {απΐ. 

Βαρ]ιταριηα γετο {ρίαπι ἰεπάιίαχ ἀπίετάυπα ααῑάεπι 11 Ρ]ει-- 

χ{Πάε Ῥτορίες ϱ]]ερπιοπεθ ππεπιΏγαπαο οο[ία Γαουιηρεη!]8 

πιαρηιαάἴπεπα, ἀΠπίεγάωιπι Ὑετο Ρτορίες ΠεγνογΗπα Ρτ]ηςὶ-- 

Ρίαπι, αιοᾷ αἆ {ο «ο5 απἱ αἆ ἀϊαρμταρπια Ῥοτγριπίατ 

Ώεγνος τεἰταΒ]ξ Ργορίετ ΡΓΟΡΓΙΗΠΩ ΡΙ]εσπιοποπι, γεταπι 

Ώμπο εκ Ππ]αδπιοάίἱ Ίρις πιαρῖ οοπΓεπίαηειπι ε[ὶ Ρτορίες 

Ώετνοτιπι ΤΕΠ{ΙΟΠεΠΙ τεἰτασίαπι ραπ Ἠγρουβοπάσίαπα τε- 

{ταχιῇΠε. Όι ΡΙανίππππι 1ίαπμε εἰ πίταφαε Ἠγρος]οπάτία 

1η Ἠι]αςπιοάί αΠεο[Ιοπ]Ώας ΙΠίτο Ρρτοοεάμπί, Αοοϊάϊϊ απ- 

επι ποππι]]1 αἰίεγαπι Γοἱαπα, αῬί ΡεϊποῖρΙϊ ηοΥνοταπι α|- 

ἴετα οααἶάεπι ρατθ νεµεπιεηί]ὴ9 αΠεοία {μετξ, αἰίετα νετο 

Ὠυ]]ο πποάο νε] πιοάεταίθ. 
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᾿ 

Χαιρίωνα, ὃς κατέκειτο παρὰ 4{ημαινέτῳ, ἐκ ποτοῦ πῦρ ἔλα- 
βεν αυτίκα δὲ κεφαλῆς βάρος ἐπωδυνον, οὐκ ἐκοιμᾶτο, 

κοιλίη ταραχώδης ἔτὲ λεπτοῖσιν ὑποχολώδεσι. τρίτη πυ- 
ρετὸς ὀξὺς, κἐφαλῆς τρύμος, μάλιστα δὲ χείλεος τοῦ κάτω, 

µετ ὀλίγον δὲ ῥιγος, σπασμοὶ, πάντα παρέκρουσε, νύκτα 
δυσφόρως. τετάρτη ὃν ἠσυχίης μικρὰ ἐκοιμήθη, παρέ- 
λεγε" πέµπτῃ ἐπιπόνως, πάντα παρωξύνθη ληρός [254] 

νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοίμήθη' ἕκτῃ διὰ τῶν αὐτῶν" 
ἑβδόμη ἐπερῥίγωσε, πυρετὸς οξὺς, ἵδρωσε διόλου, ἐκρίθη. 

τούτῳ διὰ τέλεος ἀπὸ κοιλίης διαχωρήματα ἸΧολώδεα 
ὀλίγα, ἄκρητα, οὖρα λεπτα, εὔχροα, ἐναιώρημα ἐπινέ- 
φελον ἔχαντα᾽ περὶ ὃ ὀγδόην οὔρησεν εὐχροώτερα, ἔχον- 
τα ὑπόστασιν λευκὴν, ὀλίγην, κατενόει, ἄπυρος διέλιπεν' 

ἐνάτῃ ὑπέστρεψε" περὶ δὲ τὲσσαρεσκαιδε- (409) κά- 
την πυρετὸς ὀξύς. ἑδκαιδεπάτῃ ἤμέσε χολώδεα, ξανθὰ 

ὑπόσυχνα. ἑπτακαιδεκάτῃ ἐπερῥίχωσε, πυρετὸς ὀξὺς, 

Π. 

Οµαεγίοπεπαι φμὶ αριά Πειπαεπείμπι ἀεεμππδεδαε, επ γοει 
εὐγὶς οοπαρτε[ειάϊτε, /αείπιφιιε εαρὶεῖς βταρίεας ἄοΐογεπι 

ἴπΓεγεπς; Ἠ0Ἠ ἀογπιίεῥαις αἶνιις ειμγιεπία ἐεπμῖδις αἷι-- 

αμµαπει [τα θἱ[ίο[ις ἀε]εειίοπίδι». Τετεὶο αἰε [εῦγὶς αεµίας 

εαρῖεῖς ΕΥΕΠΙΟΥ, ΤΠααΙΊιε ϱΕΥΟ ἰαδγι ἐπ [εγίογί:; Ῥαμίο μο[ὲ 

ΓίροΥ, εοπυιἰιοπες; μτοτ[ις ἀε[ιρμῖες ποοίιε Ἰ]αείαξίοι 

Φιαγιο ομιευῖε, ραμίμπι ἀογπηυῖε, ἀεἰίγαφίε  (Ομῖπιο 

ἰαδογίο[ε Ιιαδμῖε επαοετδαϊα [ωπὲ οπιπίας ἀείίτως, ποεῖε 

Ιαειαείο. οι ἀοτπιυϊ «δεωιο εαάεπ. Ἅ«δεριίπιο [ι- 

Ρεττὶσιῖε, Γεὐτὴ αεμίας μετ μπΙυΕΥΓΙΗΤΑ Γμάαυϊες ]ιαάῖσα-- 

εμς ε. Ἠμίο Ρετρειµο αὖ αἰνο ἀε]εοιίοπες διίο[αε, 
Ῥαμζαξν [πεεταες; µτίπαε Μεπµες, ὀειε οεοἰογαίαε, ΕπαεΟ-- 

Τεπια πεζι[ο[ ιτ Παδεπίει. «ἄἆ οοίαυιπι ππεἰἰογὶς οοἶἷογίς 

μτίπας παπα, [εάιπειέμπι αἰθιπα ραμοιπα Παδεπιςς} 
ππεπίε οοπγεῖες; ᾖ[εῦγὶς ἰπιενπίβε. Ίοπο τενετ[α ε[. 

αά ἀεοίπιπ οµαγέμτῃ [εὐγὶς αοµία. 1Ι)εοίπιο /επιο «ο- 

πιωίε δϊίίο[α, Ίανα, οορίο[α. Ιεείπιὸ [ερείπιο [ωζγίβωῖε, 
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ἵδρωσεν, ἄπυρος ἐκρίθη, οὖρα μετ ὑποστροφὴν καὶ 

κρίσιν εὔχροα, ὑπύστασιν ἔχοντα, οὐδὲ παρέκρουσεν ἐν 
τῇ ἐποστροφῆ. ὀκτωκαιδεκάτῃ ἐθερμαίνετο σμικρὰ, ἔπε- 
δίψα, οἷρα λεπτὼ ἐναιώρημα ἐπινέφελον, σμικρῷ παρέ- 

κρουσε, περὶ δὲ ἐννεακαιδεκάτην ἄπυρος, τράχηλον ἐπω- 

δύνως εἴχεν, οὔροις ὑπόστασις, τελείως ἐκρίθη εἰκοστῇῃ. 

Οὗτος ὃὁ ἄνθρωπος ἐκ πλήθους φαίνεται καὶ μάλιστα 

χολωδών νοσήσας. ἐξετάζων ὃ ἐπ αὐτοῦ τά τε κατὰ τὰς 

κρισίµους ἡμέρας δεδειγµένα καὶ τὰ περὶ τῶν οὕρων, εὑρή- 
σεις συμφωνοῦντα κατὰ λόγον αὐτὸν ἐπὶ τῆς εἰκοστῆς ἡμέ- 
θας ἁπαλλαγέντα τελέως. ἔνια µέντου τῶν ἀντιγράφων 
οὐκ ἔχει προσγεγραμµένον τῷ τέλει τῆς διηγήσεως τὸ εἰ- 

κοστῆ, καΐτου τῶν δοκιμωτάτων οὕτως εἰδότων γεγραμμένην 
τὴν ῥῆσιν, 

Γεῦτις αεµία; [μάανῖε, αὗτφμε [εῦτε ]ιάϊεαίως εβ. ὑὈτί- 

Ἔπε ρο[ὲ γευεγ[ίοπεπι εἰ ογίωι δοπὶ οοἰοτίς, Γεώ πιεπεμτ 

:'ΟΟΠΕΙΠΕΠΙες; πεφµε ἵπ Τενεγ[οιπε ἀεγαυϊ.  Ιεεῖπιο 

οείαρο ραμίμ]ιη ἱποα]μιε; η ωρεγ εϊυϊες μγίπαε ἐεμες 

επαεογεπια πεδιἰο[µπα; Ῥαγμπι ἀε[ἰγανϊε. Οἰγείεγ ἀεεὶ- 

ΤηµΤα Ποπ ᾗ[εὐγὶς εχρεγε, οεγρίσετι ἀοίοτγ οοεμρανϊε: 

μγὶπῖς [εάιπιεπεωπι. ἸΤβε[ιπιο ψει]εεῖε ]μάϊεατμς ε[ῖ. 

Ἠϊο Ίοπιο εκ Ρἱεπ]ιμάίπε 4ο ππαχίπιθ ΒΙΠΙΟ[ΟΓΗΙΗ ἄ6- 

βτοία[ε νἰἀείατ. δἱ αμίεπι ἵπ 1ρίο Ππαιβνενϊ εἰ «πε 

ἀῑερις Ἰπά]οαίογής ἀεπιοπ[ιταία [απί εἴ 4παε ἆ4ε παγη1ς, 

χερετίες εοπνοπ]επίεπι [εομπάωπι χαἰοποπι 1ρ[απι ν]σεβπιο 

ἀϊε Ρετ{εείε Ἰρεταία,  ἹἈοπππ]α γετο εκειαρ]ατῖα 1Π 

παγγαἰ]οπῖ οαἱσε Ποπ ἨθρῬεηί α[οτιρίαπαι νἰρε[πιο; 418Πι- 

απαπι Ρτοβαἶβίπια φἄπεφπε 1ῑα [οπἱρίαπα ἀἰοίίοπεπῃ ποτ]ηῖ, 



500 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΙΗΠΜΠΏΟΝ Τ 

Ε. Ομπατῖ. ΙΧ. [25δ1.] Κ, Ῥας, ἰ ή. (409.) 

Υ. 
Τὴν Ἠὐρυάνακτος θυγατέρα παρθένον πῦρ ἔλαβεν, ἦν δ᾽ 

ἄδιψος διὰ τέλεος, γεύματα οὐ προσεδέχετο. ἀπὸ δὲ 
κοιλίης σμικρὰ διῄευ. οὖρα ὀλίγα λεπτὰ, οὐκ εὔχροα. 
ἀρχομένου δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ ἕδρην ἐπόνει. ἑκταίη δὲ 

ἐοῦσὰ ἄπυρος οὖκ ἵδρωσεν, ἐκρίθη,. τὸ δὲ περὶ τὴν 
ἔδρην σμικρὰ ἐξεπύησεν, ἐρῥάγη ἅμα αρίσει. μετὰ κρί- 
σιν ἑβδομαίη ἐοῦσα ἐθῥίγωσε σμικρὰ, ἐπεθερμάνθη, ἵδρωσε. 
μετὰ δὲ κρίσιν ὀγδαῖος ἐοῦσα ἐθῥίγωσεν οὐ πολλὼ, ὕστε- 
ϱον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ ἄεί. περὶ δὲ δεκάτην κατὼ τὸν 
ἑδρῶτα τὸν /ενόμενον παρέκρουσε καὶ πάλιν ταχὺ κατε- 
νόευ. ἔλεγον δὲ γευσαµένην βότρυος ταῦτα παθεῖν. δια- 

λιποῦσα δὲ δωδεκάτην παᾶλιν πολλὰ παρελήρει, κοιλέη 
ἐπεταράχθη χολώδεσιν ὀλίγοισιν, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δα-- 

κνώδεσε, πυκνὰ ἀνίστατο, αἄφ ἦς δὲ παρέκρουσε τοῦ 

ὕστερον, ἀπέθανεν ἑβδόμη. αὕτη ἀρχομένου τοῦ νοσήµα- 
τος ἤλγει φάρυγγα καὶ διὼ τέλεος ἔρευθος εἶχε, καὶ γαρ-- 
γαρξεὼν ἀνεσπασμένος, ῥεύματα πολλὼ σμικρὰ, ΄ λεπτὰ, 

ἳ μι. 

1 1γβίπεπι Ειτγαπαοιὶς [ἰίαπα ἱρπὶς ρτε]μεπαϊε; Ίαεο Ῥεγρε- 

ἐμο [εὶς Γωῖε επρετς; εἀμ[ία Πο α[]ωππεδαε; αὖὐ αἶνο 

ραμεα ἀε[ιεεδαπιμτς Ηγίπαε ἔεπμες, Ῥαμεαε, ποπ Ῥτοῦε 

οοἰογαίαε: επογάἰεπιε [εῦγε αἆ |[εᾶεπι ἀοίεζαι. ΄ δεπιο 

ἀἷε α Γεὐτὶ ὑπιπιιωίς, ποπ [μάανίε, ]ιάίεαια εξ. Οιμοά 

αἆ [εάετι εταῖν ραμίμίωπι [ωργιγαυῖὲ εἰ µια οµπι ]ιαὶ- 

οαξίοπε ετγωρῖ. « ]μάίσαείοπε ερείπιο ἄἰε τίβογε οοἵ-- 

χερια αἰϊφμαπεμίωπι τὶβιμῖὲ, Ἰποαίῖε, [μάαφι. Όείαρο 

Ῥο[ὲ ]μαάϊεαείοπεπι αῑε πονι αἀπιοάμπα τὶδμῖες Ῥο[ίεα εκ-- 

ἴγετπα [επρεγ [γὶρίάα. «ἄἆ ἀεείπιωπα γμο[ῖ [μάογεπι οὐ-- 

ογίµππ ἀεἰἰγαυϊῖε, [ἐαείπιφμε τιχ[ωπι αἆ ππεπίεπι τεᾶι. 

1)ἰοεδαπὲ αμίεπι ευ ἀεβι[ίαια να Ἰαεο αεοἰάετε. (πι 

αμίεπα ἀιοάεοίπιο πιεγπιί[τ[]ει, γτΓως ππμίτορεγε ἀείιγα- 

υἱε; αἶνιο ἐμγῥαια ε[ δΙίο[ις γαιοῖς, τεπµίδις, ππογᾶα- 

εἰἶδθιο, «εγεῦγο ἀε[ιγρεῦαι. «δερεῖππο ἀἰε, α 9µο ῥΡο[ΐγε- 

πιμπι ἀεἰγαφίε, ἆἀε[ιπεια ἐ. Ἠαεο ἱπειρίεπίε ππογθο 

/αμοες ἀοίεδαι ας γμετρείμο Υµῥογεπι Ἰαδμῖες βιΓβ ιο 
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δριµέα, ἔβησσε πέπονα, οὐδὲν ἀνῆγεν, απόσιτος πάντων", 

παρὰ πάντα τὸν χρόνον οὐδ' ἐπεθύμησεν οὐδενὸς, ἄδι-- 
Ψος, οὐδ' ἔπινεν, οὐδὲν ἄξιον λύγου, σιγώσα, οὐδὲν διὰ-- 

λέγετο, δυσθυµίη ἀνελπίστως ἑωύτῆς εἶχεν. ἦν δὲ τι καὶ 
συγγενικὸν φθινώδες. 

[235]. «Ἠετὰ τὸ διηγήσασθαι τα γενόµενα ταὐτὴ φο- 
ή ’ 3 -”- 

σούση µέχρι Θανάτου, προσέθηκεν αὐτὸς ὅλης τῆς νόσου 
.) « ’ 3 3 . 

τὴν ὑπόθεσιν, ἐφ ᾖ προσηκόντως ἀπέθανεν. απὸ κεφαλῆς 

7ὰρ. αὐτῇ φησὶν εἰς πνεύμονα γενέσθαι κακὰ ῥεύματα, ϱ-ᾱ- 

Θυγγι καὶ γαργαρεώνι λυµαινόµενα. προσέθηκε δὲ τῷ λό- 
Λ π - .- 

΄ῳ καὶ τὸ, ἦν δέ τι καὶ συγγενικὸν φθινώδες, οὗ μεμνῆ- 
Δ 3 Λ ! ” , - σοι 

σθαι χρὴ καὶ μὴ πείθεσθαι τοις λέγουσι σοφισταις ουδὲν 

εἶναι πάθος συγγενικόν. ἀλλὼ τοῦτο μὲν αὐτὸ καθ ἑαυτὸ 
µόνον οὐκ ἂν οὕτω ταχέως ἀπέκτεινὲεν αὐτὴν, ἤ ὃ- ἐἔπι- 

. ” , ας ” ’ 

πλακεῖσα τῷ παθήµατι τούτῳ νέφρωσις τῆς φυσικῆς δυνα- 
νὰ ” ” Ε] ο. σε κᾶ , 3 

µεως αἰτία του Όαττον αποθανειν ἐγένετο. δεδήλωται ὃ 

περμ]{ς ε[ὲ;, ἀε[ιιπίονει πι]ίαε, ῥαγραε, ἔΕΠΜΕΙ, αογεςς 

εμ[[εδαξ; εοπεοσεµτα ηἰ εἀμεεδαξς τοίο πιογδὶ 1εππροτε 

ΟΊΊΠεΣ εἶδος αὐογ[αια ε[, πεφμέ ομιάφμαπι αργεεῖνῖε, 

ᾗεῖ υατία, πεφµε. φμίοφιατῃ ε[;αιμ ἀϊρηωτα διδίε, ἔαεε- 

δαι, πμ ἰοφμεδαίιμγ εἰ πΠΟΕΤΟΥ εἰ ἀε[ρεταιτῖο Τρ αάεγαε, 

Ομάάαπα αδίάμπα οοπβεπἰμπα εγαῖ. 

Ῥο[ιεαφιιαπα 4παε Ἠπ]ο αεργοίαπϊ αἆ πιοτίεπι {ια 

{αοΐα [απῖ επαττανΙῖ, πιοτρὶ ἰοῖῖι Ηγροϊμεία αἀ]εοιί, εκ 

αµα ἀεοεπίες Ππίεγηῖ. ΑΙ οπῖπι ππα]ας ᾳπἶάεπι α οαΡρίΐε 

αἆ Ῥα]πιοπεπι Ἠμῖο [αοῖης {μϊΠε ἀεβικίοπες Γαμοῖρας εἰ 

Σατρα]οπῖ ποκίαθ. Αά]εοῖί απἴεπα εἰ πασγαοπῖ: αἲ φαπἷά- 

ἀαπι ἰαβίάμπι εταῖ εοπρεηϊίαπ; αποά ππεππ][[ε οροτίαί, 

Ποη αιίεπι [ορ]μΙβῖς Ώεπι αἆμίρετε πι]]απι πιογβαπη 5εη]-- 

{πι ε[ε παγταπρης, Ὑετηπι Ίου ἀρίαπι φαϊάεπα ρετ {ε 

Γο]απι ἨΠοη Ἱία οἵῖο 1ρί8πι ΡετεπΙΠεί, {[εὰά Ίο αΠεοίμί 

Ἱπιρ]σθία παϊπτα]Ι6 {αοπ]α[ῖ ρετεπιρ!ίῖο οἶἴαε πιοτίῖς «α{α 

επιτΗί, Τρία νετο Ῥρεγ ἴοίμπι ἰεχίαπι ἀεο]αταία ε[. Ἠαες 
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ανά, Οἶλασ, ΤΝ. [255.]1 Γά, Βαΐ. Ὑ. (409.} 
οὔτη διὰ τῆσδε τῆς λέξεως, ἦν . ἄδιψος διὰ τέλεος, εύ- 

µατα οὐ προσεδέχετο. προείρηταυ δὲ µοι περὶ τῆς τούτων 

τών συμπτωµάεων κακοηθείας ἓν τῷ πρὸ τούτου γράμματιο 
καὶ αὐτὸς ὃ ὁ “Ιπποκράτης ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσεως 

πάλιν ἐπισημαινόμενος, ὥσπερ εἴωθε, τά τὲ τοῦ θανάτου 
καὶ τῆς σωτηρίας αἴτια τοῖς ἀρθῥωστοις γινόμενα προσέ- 
{ραΨε. ἀπόσιτος πάντων παρὰ πάντα τὸν χρόνον, οὐδ' 
ἐπεθύμησεν οὐδενὸρ, ἄδιψος, ἔσχατόν τι μῖσος αὐτῇ γεγο- 
νέναυ σιτίων ἐνδεικνύμενος, ὡς μηδ εἰς ἐπιθυμίαν ἀφι- 

κνεῖσθαἰ τινος, οἵαν ἴσχουσιν ἔνιου τῶν ἀνορεκτούνεων. ἐξ 

ἀναμνήσεως, ἐφ οἷς ἔμπροσθέν ποτὲ διειέθησαν ἡδέως. 
ὁρῶμεν 7ὼρ ὁσημέραυ τῶν αἀνορεκτούντων ἕν νόσοις τινας 
ἅμα τὸ γεύσασθαί τινων ἀποστρεφομένους αὐτῶν, τινὰς ὃ 
οὐδὲ γεύσασθαι τυλμῶντας. αλλ ὅμως καὶ Τούτων οἳ πλεῖ- 

στου τοῖς πυνθανομένοις αὐτῶν, εἴ τινος ἐπιθυμοῖεν, ἀποκρί- 
φονταέἑ τινα βρωώµατα, κατὼ μνήμην τῶν ἔμπροσθεν ἡσάν- 
των αὐτοὺς τοῦτο ποιοῦντεςο. καὶ μἐγιστόὀν γέ του σημεῖον 
ἔστω τῆς ὀρεκτῆς τῶν σιτίων δυνάμεως ἕν νεκρὠσὲι παντὲ- 

Ῥετρειμο μπε [τε Γμῖε; εἆμ]ία ποπ α[Γωπεδαε. Αἲ ἆο Ἱο- 

ταπι Γ[γπιρίοπιαίαπα πια ση]ίαίε Ἠργο απο ργαεοεάεπίε ἀῑαὶ 

εἴ Ηιρροοταίες 1ρ[ε αἆ Έπεπι πανταοπῖς ΙΠἴεταπι ἀἆεπιοῃ- 

Εναί, υἱ οοπ[αεν]!, Ύπαθ αερτοῖῖς ππι [α]αῖῖ {απα πποτίΗς 

οαυίας Παπί, αἲ[οτιρβί. Οπιπία ανετ[αραίαν εάπ]α Ῥος 

τοίαπα Ππιοχβῖ {ειπριδ, Ώθαπε απίσ(ιαπι αρρείϊναι, ἄπε ΠΗ 

{Γαπαπιαπα οἱροταπι οἵαπι 1ΡΠ αἁ[αϊ[ο Ἰπάίσοαηπδ, τί πεφιο 
1π ταὶ α]οσ]ας ἀε[ιάετίαπι ρετνεπῖγεί, απαγε [οταν 

ΠΟΠ εοσιπι οαμῖ ΟΠΙΠΕ6ΠΙ οἴραπι τε[ρααηῖ εκ γεοογάα- 

Ώοπο, αβί απίεα ΠΟΠΠΙΠΙ(παΠΙ Γμαντίες οἰραγεπίατ. ἴπι- 

1πεχπΗΣ θηῖπι ααοίϊάῖε ΠΟΠΠΙΙΙο5 εογαπι, οαπῖ 1π ΠΙΟΥΡΊ8 

ποια αρρείυπί, Επιαὶ αδὶ αµαρρίαπι οαβατίηῖ, ραπ αγει- 

{αγ ἀαἰΙο5 Ὑετο ρι[ίατε ΠΟΠ ΑΠ[0δ. ΑΙἴαπιεη εκ Ἰής Ρ]ε- 

τῖαα Ιπίειτοραμίρις 1ρ[ο5, Π οιά ἀε[ιάενοπί, τε[ροπάεπέ 

εἀμ]ία απαεάαπα, ΠΙΕΙΠΟΤΕ5 εογαπ1, απῖβιι απίεα 14 Γαο1ε-- 

ἴες οὐ]εοίαγεπίαν. Αἴηπε πιακίπιαπι Πρί βρπαπι 9ο 1α- 

ου]ἰαίῖς οἴρογαπι ἀε[ιάεγαἰτιοῖ 1 ρεγ[εοία οεχιϊποοπθ 

Ροβία, {[ὶ ραταἰα Ίαεο ᾳ1αο {ο ἀε[ιάοτατο ρτοβίεπίας, βπια] 
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Ἐὰ. Οτι, ΣΧ. [235. ον. Εά, Βα[, Υ. ( 409.) 
λεῖ γενομένης, ἑὼν παρασκευασθέντων ὧν ἐποθυμεῖν φασὶν 
ἅμα τὸ γεύσασθαι μέμψωνταί τὲ καὶ µηκέτι προσενέγκων-- 
παν. άκιστα ὃ ἐχόντων καὶ τούτων, ἔτι μοχθηρότερον αὐ- 
τῶν οἳ μηδ᾽ ἐπιθυμήσαντές τινων διάκεινιαι, νέκρωσιν 

ἐσχάτην ἐνδεικνύμενοι τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ᾖ σιτίων τὰ 

καὶ ποµάτων ὀρεγόμεθα. διὰ ταῦτα τοίνυν ἀποθανούσης 
τῆς γυναικὸς οὐδὲν ἔτι δεύµεθα τὴν  διαφορὰν τῶν ἄντι- 
Ίθαφων ἐπισκοπεῖσθαι καὶ ἀνακρίνειν ἐν τῇ τῶν ἡμερῶν 

ἐξετάσευ. μµηδεµίαν. γὰρ αὐτῶν ἐχουσών τάξιν, ἐπειδὴ τὸ 
απὸ τῆς κεφαλῆς ῥεῦμα καὶ τὸ συγγενικὸν φθινῶδες αἴτιον 
ἐγένετο τοῦ Θανάτου, διὼ τοῦτο καὶ τὴν των ἀντιγράφων 
διαφωνίαν δὐσκριτόν τὲ ἅμα καὶ περιττὴν τγησάμενος ἀπέ- 
λιπον. 

ὁ'. 

7 κυναγχικὴ ἡ παρὰ τὼ Ἀίτωνος, ἡ πρὠτον ἀπὸ γλὠσσης 
ἤρξατο, ἀσαφὴς ἢἤ Φφωνὴ, γλώσσα ἐρυθρὴ, ἐπεξηράνθη. 

τῇ πρωτη φρικὠδης, ἐπεθερμανθη, ῥϊγος, πυρετὸς ὀδὺς, 

αίᾳπε ραΠαχ]ηξ, ἴαπα ου]ρεπί {ππι ΠΟΠ ΒΠΠΡΙ119 1ησογαπῖ, 

Π]ς΄ εἰῖαπι ῥε[βπιο Ἱιαρεπίῖρας ἀείεγῖαο οἱἰαπιήαπι Παβοπε 
απῖ πΙμῃ αρρείυηῖ [απηππαπα παατα]Ις Γαοι]ία[ῖ Ρεγοεπι[]ο- 

ηεπι ἸπαΙοβπίεν, πα μπι 019086 πι Ῥοίμδ αρρείίπιας. 

ΟΡ Ίαεο Πἴαααε πιογίπα ΠπΙΙεγε α]ίτα ΠοΡΙ6 ορι5 ποπ ε[ῖ 

ἀιΠεγεη [παπα εχεπιρ]ατίαπι οοπβεταίῖοπο οἱ ἆε ἀῑετιπι 1π-- 

αι ήβήοπα ἀῑ[οπίαπιας. ἈΝααπα εηῖπα 1ρῇ5 οτάἰπεπὴ Ἠαῦοιι-- 

Ώρας, απῖα α οαρίίο ἀε[ιακίο οἱ οοπροπ{ίαπι ιά ταΡίς πποῦ- 

{τς ε[επί οαιίαθ, Ῥτορίετεα εἰ εκεπιρ]ατίππι ἀῑ[οοιάῖαπα 
Ἰαάισαία ἀμΠεῖ]επι βπια] ασ Γπρεγναςμαπι ρχαείοταη[ξ. 

1Υ. 

Ομαε απβύιο[α αρμά Βίίοπεπι ἀεεμπιδεῦαε, Ἱμίο μΓΙπΙΗ 

ἱπρμα ἰαύοτατε εοερὶε; οὐ[οιγα φος, ἰὔιβια γμύτα, ἵπ- 

αγμῖ. Εγίπο ἀἱε Ἱιοτγιῖε ὑποπ]ωῖ, ΓΙΡΟΥ, [εῦτὶ αομέαν 

6ΑΙΕΝύ5 ΤΟΜ. ΧγΙ, Ρ Ρ 



ποά  ΙΗΠΠΟΕΡάΤΟΣΣ ΠΠΙήΗΠΜΙΩΣΝ Γ 

Ι:δι Ον, 1. [20δ. 906. Τὰ, ωβ, Ύ. (409. 410.) 
οἴδήμα ὑπέρυθρον, σκληρὸν, τραχήλου καὶ ἐπὶ στῆθος ἐξ 

ἀμφοτέρων, ἄχρεα φψυχρὰ, πὲλιὰ, πνεῦμα µετέωρον, Τεο- 
τὸν διὼ ῥινῶν ἐχεῖτο, καταπίνειν οὐκ Ἰδύνατο, διαχωρή- 

µατω καὶ οὖρα ἐπέστη. τετάρτη πάντα παρωξύνθη, [256] 

πέμπτη ἀπέθανε, πυναγχική. πι. ευ. ε.ε5. 

Οὔιε ἐν ἅπασυ τῶν ἀντιγράφων οὕτως εὑρίσκεται γὲ- 

γραμμένον τὸ τέλος τῆς ῥήσεως οὔτ ὑπὸ τῶν ἐξηγησαμέ- 

νων τὸ βιβλίον. ἁπάντων φαΐνεται γινωσκόµενον. ἄλλαω καὶ 

τούτων ἔνιου μὲν ἀντὶ τοῦ πέμπτη ἑβδόμη γράφουσιν,  ἔνιου 
(410). ὁ) ὀγδόῃ. Καπίτων δ' ουκ οἶδα τὲ δόξαν αὐτῷ καὶ 

τὸ τῆς ἡμέρας ἀφείλειο καὶ τὸ κυναγχική. καὶ πρὸ τού- 

των ὃ ἔτι τὸ τετάρτη πάντα παρωξύνῦη χωρὶς τοῦ τ- 

τάρτῃ }ράφὲι, τὸ τέλος ὕλης τῆς ῥήσέως τοιοῦτον ποιήσας, 
διαχωρήµατα καὶ οὖρα ἐπέστη, πάντα παρωξύγθη αἀπέθανε. 

περὶ μὲν οὖν τῆς βελιίονος γραφῆς ὕστερον ἐπισκεψόμεθα" 

πρότερον δὲ τῶν εἰρημένων ἐπ αὐτῆς ἐξηγησόμεθα τὰ µη 

ιοί: Γιόγιδεν, ἆμγις, οετυϊοῖς εἲ ἵπ ρεοιμς μίγαφιιε επε 

Ῥατίει, επίγεπηα γηρίᾶα, Πινιάα Γνιγίιως Γμδιπαίς; Ῥοεις 

Ῥετ πατες ε[]μεδαι; ἄευογατε ποπ γοιεΓαὶ; ἀε]εοοιες 

ει μτίμαε Γμὸ[εεε τι ΘΦματίο επτασεγδαϊα Γωιε οπιπία. 

ΟιΑπιο απβίπο[α γογῖε «Ῥ. Ὦ. δ. ϱ. Μ. Ἑτοδαδιε 

ἀε]εεεϊοπῖδις [μρρτε[[ι φιϊπίο πιογίκα ε[. 

Νεαπε 1π οσήριας εχεπιρ]αγίβας Πα τεροτίαχ [οτιρίας 

ογα1ομ]ς ΠΠ, πεπε αὐ οπηηῖρας Η0γὶ Ππίεγρτε]Όας οο-- 

ση] τις νιάορτίας,  Ύεγαπα Ἠογιπα ΠοπΠμ]]Ι Ῥτο απο [6-- 

Ῥπισα [ο ραΠῖ, ΠΟΝΗΗΙ1 απίεπι οείαναπι. ΑΙ Οαρίίο, 

Ἡοῃ Ππονί οά 1ρᾷ νΙ[απα Π{ οἱ ἀῑσπι οἱ ογπαπο]μίσαπι {π-- 
Πιι]Πί αἴᾳπο απίο Ίαεο, απατἰο οπιηία εκασειραία {[απέ, 

[πο απαχγίο [ο βῖί, απϊνοτῃ ἰεχίας Ώπεπι {αΐοπι ε{Ποῖεῃς: 

4ε]εοίῖοπες εἰ Ἱχῖίπαο [αῬ[μεγιιπῖ, οπιπία οχασοειραία Γιαπί, 

Ππίενῆς,  Ὀο Πιο]ιονῖ ἴαφιο [οἱρίγα Ρο[ίῖεα οοπ[άεγαβ]-- 

πιμθ.  Ῥχίμς απίεαι οκ επιποῖας ἵπ 1ρ[α οχρ]σαρίΠι8 

4896 πιαπ]{ε[ία Πο [απῖς Ίοο Πᾳαϊάσπι ο[ ᾳαοά πιαχίπιθ 
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Εά. Οµατί. ΙΧ. (256. Εὰ, Βα[. Υ. (410.) 
σαφῆ, τοῦτο γάρ ἐσιι τὸ μάλιστα προκείμενύν μου ἐν τοῖς 
ἐξηγητικοῖς βιῤλίοις. φαίνεται δη τὸ πνεῦμα µὲτέωρον οὐκ 

εἶναι σαφὲς, ἀμέλευ «Σαῤίνος ὑπὲρ αὐτοῦ κατὰ τήδε τὴν 
λέξιν ἔγραψε. µετέωρος ὃ ἦν ἡ ἀναπνοὴ, τουτέστιν. ἄκρα 

τῇ ῥινὲ ἀνέπνει, διὰ φλεγμονὴν τῆς αρτηρίας, κλειομένης 

τῆς εὐρυχωρίας καὶ μηκέτυ δυναμένης τῆς ὀλκῆς τοῦ πνεύ- 

µατος εἰς τὸν πνεύμονα γενέσθαι. ἀσαφὴς ὃ ἐσεὶ αιαὶ ἡ 
αὐιοῦ τοῦ «Σαβίνου ῥῆσις, ὡς ἐξηγητοῦ παλιν ἑτέρου δεῖ- 

σθαι. δοκεῖ δὲ µοι βούλεσθαι δηλοῦν ἐκείνους ἀναπνεῖν 

ἄκρα τῇ ῥινὶ τους κινοῦντας αὐτῆς ἐν ταῖς ἀναπενοαῖς τὰ 

πτερύγια. πολλοὺς γὰρ τῶν νοσούντων οὕτως εἴδομεν ἆνα- 
πνέοντας, ὡς ἐν μὲν ταῖς εἰσπνοαῖς προστέλλειν, ἐν δὲ ταῖς 

ἐκπνοαῖς διαστέλλειν αὐτὰ, καὶ συμβαίνει γὲ τοῦτο τοῖς τὲ 

πνιγοµένοις ὑπὸ κυνάγχης Ἠ) περιπνευμονίας 1 ἐμπυήματος, 
ἔτι τε τοῖς ἀθῥωστοις τὴν δύναμιν. ὅπως μὲν οὖν ἐπὶ τῶν 

αρῥώσεων γίνεται νῦν οὐκ ἀνάγκη λέγειν" ὕπως ὃ ἐπὶ τῶν 
διὰ την στενοχωρίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, νῦν ἐροῦ- 

μὲν εὐθὺς καὶ διὼ τὲ µετέωρον ὠνόμασὲν ὁ “{πποκράτης τὸ 

: Ῥτοροίαῖ 1Π Ππ{εγρτείαΙοηπαπα ΗἨρτίῖς, Ὑπάείατ {απο Γριτιίπς 

ΓαΏΗπιῖς, Ῥετ[ρίομα ποη ε[ε οταῖο, ἸΝἰπάνιπα ΘαΡβίηας ἆς 

1ρία Ἠοο 1 ἴεχία [οτἱρβε: Γαβ]πιϊδ αμίεπι εταί τε[ριταίΊο, 

Ίος εἴί, Ῥετ Γαπιπιᾶδ πατε τε[βιταραί ρτορίες ατίετίαθ 

ΡΙΙεΡΠΙΟΠΕΠΙ, Πο Ργαες]μ[ο νίαε [ραΐο, αἱ [ρισιίας αἰίτα-- 

οἵἷο πἆ ρυ]πιοπεπι ποἨ Απιρ]ας Πετὶ ΡοΠεῖ, Εί νετο οἳ- 

Γεατα εἴι Βαβιπὶ α1ρΏπφ οταίο, μαἲ αἰίετο Ιπίετρτείε τΙΙΓ- 

{απι Ἰπάίρεαί. Ὑυπάείαντ αιίεπι πα μῖ γε]]ε Ιπάϊσαγτε 118 

{αππιπια πατε τε[ρίτατε, απΙ ἴπ ΙΠ[ρΙγαΠοπίρας Ρρίηπας 1ρβιβ 

ηαχΙ6 πιογεηί. Μαιος Παπϊάεπι αεστο Πΐα τε[ρίτατε ϱεΓ-- 

π]παας, αἱ 1π Ἱπ[ριταΠοπίραςδ απἰάεπι ἀρίας οοπἰταλεγεη!, 

1 εκ[μἰταΙΙομήριδ νετο ἀῑ]αίατεπί, 1Ιάᾳ1ο 19 αοοϊζΙ1έ, απ 

οὗ αησίπαπι γε] ρετρπειμπιοπῖαπα γε] εΠΙΡΥεΙΙΗ Πταηρι- 

Ἰααΐμτ, αἴαμπο αἰῖς αἱ Ππιρεοῖ]]15 [απ ν]γῖρας. Παφαε απο 

Ραείο απίάεαι ἵΠ αερεῖ Παί, πµπΠο ἀῑσεγο πεοε[ε που εἴξ. 

Όμο νέτο πιοᾷο Ῥτορίες Γριταβίάμπι οχβαποχαπα απςι[Ιαπι 

εγεμίαί, πηυπο . Ῥγοίετααι απαηρτηαπα, οταο Γαρ]πιοπι 

αρρεΙ]ανετῖ Ηἱρροοιαίεν [ράσα Ἠπ]αδπιοάί Ππια] εχρ]]- 

προ 
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ΣΕ, ματι, ΙΧ. [226.] Έα. Βα[. ν. (11 0.) 
τοιοῦτον πνεῦμα, συνεξηγησύµενοι. φαίνεται γὰρ τοῖς οὗ- 
τω διακειµένοις τὰ τοῦ θώρακος ὑψηλα µέχρι τῶν ὠμοπλα- 

τῶν κινούμενα, καὶ τοῦτ εὔλογον εἰρῆσθαι νῦν ἐπ αὐτοῦ 
µιετέωρον πνεῦμα γινόμενον, οὐ μόνον ἐν τοῖς κυναγχικοῖς, 

ἆλλὼ κάν τοῖς περιπνευμονικοῖς καὶ τοῖς ἐμπευηκοῖς ὀνομαζο- 

μένοις πάθεσι. γίνεται δὲ καὶ χωρὶς πυρετῶν ἐπὶ τῶν ἰδίως 

ὀνομᾶξομένων ὀρθοπνοϊκῶν τε καὶ ἀσθματικῶν. ἀπὸ γὰρ 

τοιούτων συμβεβηκότων ἑκάτερον τῶν ὀνομάτων τῷ πάθευ 
τούτῳ τέθειται, τὸ μὲν ἄσθμα διὰ τὴν ὑπειγμένην ἀνα- 

πνοὴν, 3 καὶ τοῖς δραμοῦσιν ὀξέως γίνεται" τὴν ὃ ορθό- 
πγνοιαν ἐπειδὴ διὰ τὸ πνίγεσθαι κατακειµένους οχηματέ- 
ἔουσιν ἑαυτοὺς ὀρθίους" ἔνιοι δὲ καὶ ἀναγκάζονται καὶ τε- 
λέως ἐξανίστασθαι. }έγραπται δὲ πάν προγνωστικῷ κατὰ 
λέξιν οὕτως λεγομένην" αἳ δὲ κυνάγχαι δεινόταται μέν ἐἰσυ 
καὶ τάχιστ ἀναιροῦσαι, ὅσαι µήτ ἐν τῇ φάρυγγι ἐκδηλον 
μηδὲν ποιέουσι μήτε ἐν τῷ αὐχένι ' πλεῖστὸν δὲ πὀνον παρ” 
ἔχουσι καὶ ὀρθόπνοιαν. ᾗ αιτὴ τοίνυν ᾽αἰτία κ τ᾽ ὁρ- 
Θύπνοιαν ἐργάξεται τοῖς πνιγώδεσι πάθεσε καὶ τὸ προσα- 

οαἰασας. Οοπ/ριοϊαπίατ Παπϊάεπι Πο αΠεοῖῖ ΓαπΊπιαε Ἔο- 

χαςΙ8 Ῥατίες αἆ οπιορ]αΐας α{ααε πιονενῖ: εἴ τα[οπΙ σοπ- 

Γαπαπα ε[ε, Ίου ἀῑοὶ πιπο αἳἈ 1ρίο Πετὶ [αβ]πιαπι Γριττίαπι, 

πο Γοἱαπι 1π ογπαποΠμ]οῖς5, ΥεγΙΠΙ οἴἴιαια εί 1 ρετῖρπεμἹηθ-- 

η]οίς εἰ επιργ]οῖς αρρο[]αιῖς αΠεσοιρας. Επι απίεπι εἰ οἷ- 

ἵτα {εΏγες Ἱπιργορτῖε αρρε]]αίῖσ, οτίμορποϊοῖς εἰ α[]πιαϊ-- 

εἵο. Όε Πι]ασπιούί Πφαϊάεπι αοοϊᾶεπδις ποπχεή ἀἰτιπι- 

απο Ἱπϊο αΠεσιαϊ Ἱπιροβία εΠ, αβ]ήπα απϊάεπι ρτορίες 

οοαοίατη τε[ρΙχαϊΙοπεΠι, ἁἴαε εἳ νο]οσῖίετ οπγτόπ[ῖθιις ασ- 

οἶάτῖ: ογίμορποεα νετο οπαπάοφαϊάένά ααοά ἀεοαππιρεπίέϐ 
ΓμήΤοσεπίασ, Γε[ε τεείος Πσιιγαπες ΠΟΠΗ] απίεπι οἱ οοβ-- 

πχ αο Ῥίαπο εκιχραπί. Αί εἰ ἵπ' ρτορποβίοο 118 γεγβῖς' 

ία ρτο]αῖς [οπρίαπα εΠ: ογπαποµαθ αὐἴεπι σγαν]([Ππιας ααῖ- 

ἀεια [απί οἱ οε]οττίπιο επεοαΏῖ, Ύπαθ Ἠεφαε ΤΠ {αιοῖῬις. 

ᾳαἱσηπαπα ππαπϊ{εβαπα, πεῃαε Τη οετνίζαο, Γεὰ ἀο]ογεπι ῥ]ι--' 

υπ Ῥταε[ιαπί οἳ οχίµορποεαπη.' Εαΐεπι Ἰάφιπε εαα[α 

οτίμορποεαπι ραπ Πταπσμ]απήρας΄ αεί ρα8 εἰ πρρε]]αίαπι; 
| 

' 

] 
' 
' 
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γορευόμενον ἀρτίωφ μέτέωρον πνεῦμα. κατὼ φύσιν μὲν γὰρ 
ἔχοντες, ὅταν ἐν ἠσυχίᾳ πάντων τῶν κατὰ προαίρεσιν ὦμεν 

ἐνεργειῶν, µόνοις ποῖρ κατὼ τοῦ Θώρακος µέρεσο τοῖς κατά 

πὼς φρένας ἀναπγέομὲεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῖς 

αἰτίων ἐδείχθη. πλείονος ὃ εἰσπνοῆς δεύµενον καὶ τὰ συνὲ- 

χῆ τοῖς κάτω συγκινοῦμεν. ἐπειδὰν δὲ [597] πλείστης 
δεώμεθα, καὶ τὼ κατὰ τὰς ὠμοπλάτας μόρια κινοῦμεν, ἅπαντυ 
πῷ Βώρακυ βιαίως ἐνεργοῦντες. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἡμῖν ὑγιαί- 

φουσι }ίνεταυ δραμοῦσεν ὀξέως  ὑπωσοῦν σφοδρώς κινή- 
Φεῖσι, διὰ τὸ πλείονος εἰσπνοῆς δεῖσθαι. κατὰ δὲ τας. πὲ- 
θιπνευµονίας καὶ τὸ τῶν ἐμπύων παθήματα του παθη καὶ 

τὰς ἐπὶ τῶν πυρειῶν ὀρθοπνοίας, διὰ. τὴν στενοχωρίάν 
τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, οὐ δυνάμένων κπαταδέξασθαο 

ποσαύτην οὐσίαν ἄέρος, ὅσης χρήδευ τὸ ζώον. απλήρωτος 

οὖν ἡ χρεία τῆς ἀναπνοῆς /ινομένη κἰνδυνον ἐπάγευ πνὲ- 
γὸς, καὶ διὼ τοῦτο ἀναγκάδονται συγεχῶς 1ξ καὶ παντὶ τῷ 
Θωώρακι ποιεῖσθαυ τὴν ἀναπνοήν' ἐπὶ δὲ τῆς συνάγχης αὖ 

μὲν κατὰ τὸν πνεύμονα κοιλίαι τοῦ πνεύματος, ἐν αἷς ἄνα- 

Ώπρετ Γα0]ήπιεπα [ρ]έαπα: παπα Γεομπάπι παίαταπα Παβεη- 

1ε5, αππα 1π φιΠείε οπιηῖαπαι γοἱαπίανίατηπη αοϊοππα Γ19- 

ΙΙΠΠ5, [οἱ16 ἰ]οταοῖς ραγδιις αἆ [ερίπίη ἰγαπδΥοεγ/[ιΠα ρου 

τεοίῖ5 γε[ρίταπιαδ, απεπιαάπιοΦΠιΏ 1π οοπιπιεηίατς ἆθ το 

{ριτα(ἰοηῖ6 σαπ{[ῖ5 ἀαεπιοπβταίαπι ε[ἰ; απιρ]ίοτο απίεπα 1λ- 

Γρϊγαϊῖοπε ἀπάϊρεηίες εἰ οοπίπιας Ἱπ{ετη]ς πια] πιονειηθ 

ἩΡα νοτο Ῥ]ητίπια ΙΠάΐδεπιμς εἰ Ραγίες 11 οπιορ]α Ίπογο- 

πηἨς, ἰοίο {μοσαοε νεµειπεπίετ ορεγαπίθες. Ὀεά Ίου ϱΙ]- 

ἀειι πΠοβίδ Ῥεπε τα]επίρας αοοίζ1ί οε]ετὶ ουτ[ι απί φ11ο- 

ουπη(άο πιοία νελμεπιεπίετ απίίαία, ἹῬτορίετ αππρ]ίονεμα 

τε[ρἰταϊ]οπί5 πεοε[Πιαϊεπι, 1π ρονγρηειΠιομ15 ετόὀ εἰ Γαρ- 

Ῥυγαίοτααι ραἰμειμα{ῖς [οι αΠεοβρις εἰ οτἰμορποεῖς οι 

“ἄερτε Ῥτορίετ οΓβαπογΏπα τε[ριταΙομΙ ἀπΓεγν]εηίίαπι αΠρια- 

Πῖαπα, ἰαπίαπι αξτῖ ΓαῬ[ιαπίῖαπα εκοῖραγο ἨΠοι να]επίταπι 

απαπία απ]παἰ ορᾳ5 Ἠαροί. Πίαφπε ποπ {ααίας γε[ρίγα[]ο- 

η] [αφ [ιΠοσα1οπῖς ρεγ]οπ]άπι Ππάμεῖε, οἨ 1άᾳμο οοβι- 

ἴαχ {ανα αἴπάας {πι ἰοίο ἴλοχασο πιο]γὶ το[ρΙγαἰΙοπεΠι, 

Ίπ απρῖπα Υοιο (μας Ἱπ ριποπί δις βαπῖ Γρπίας οοπςς- 
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Γὰ, ματι. ΤΧ. [037.] Ἐά. Βαΐ, Υ. (410.) 
οθ 3 3 ΄ ” 

πγέοµεν, ἄφθακτοί εἰσυ καὶ καθαραί, σλεγµαινόντων δὲ τῶν 

ἐν τῷ λάρυ}χι μυῶν στενοχωρία γίνεται κατὰ τὴν εἴσοδὸν 
η -» 3 Ε ς - 5 .» .. 

τὴν πρώὠτην τοῦ ἔξωθεν αέρος, ὃν διὰ τῆς εἰσπνοῆς ἕλκομεν, 

ὧὦστε καὶ νῦν καθ᾽ ἑτέραν μὲν αἰτίαν, «ὡσαύτως ὃ ἁπλή- 

οώτίος ἢᾗ Σρεία γίνεται τῆς ἀναπνοῆς, ὡς ἐπ ἀσθματικῶν, 
/ , ’ - κ 

ἐμπύων τε καὶ περιπνευμονικών ἐνεγίνετο. διὰ τοῖτο ἐξορ- 

μῶσιν οἱ πνιγόµενος διανἰστασθαί τε καὶ ποντὶ τῷ θώρακι 
, Ε] - ῃ ”, 5 λ » - 4 

βιαίως ἐπισπᾶσθαι τὸν ἐξωῦεν αέρα. κατὰ τοῦτο μὲν δὴ 

τοῖς κυναγχικοῖς τὺ μετέωρον «νομάσθαι πγεῦμα λογίσαιτ 
” 3 ο αν. ια] 3 Δ Δ ω ς ΐ ε] , 

ἄν τι. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ διὰ τὸ μετεωρίδειν ἑαυτοὺς ἐθε- 
κά 3 -” ] ’ 

λειν οὕτως εἰρῇσθαι, Ἱταυτὸν σημαίνοντος τοῦ µετεώρου 
. ” ο Λ Π 3 , , 

πνεύματος τῇ κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὀρθοπνοίᾳ. γέγραπταυ 
ε] ε] -” ’ - -” ’ ’ 

ὃ ἐν τῇ διηγήσει τῆς προκειµένης ἐν τῷ λόγῳ κυναάγχης, 
ε -- , , ” 

ὠὦς καὶ τὸ ποτὸν εἰς τὰς ῥῖνας ἀνεκόπτέτο, γίνεται δὲ τοῦτο 
- 3 3 ’ 

τοῖς μὴ καταπίνειν αὐτὸ δυναµένοις, Ίτου διὰ στενοχωρίαν 

τοῦ πόρου τοῦ κατὰ τὸν στόµαχον ἢ διὰ νέκρωσιν αὐτοῦ 

καὶ παράλυσιν, ὀλέθριον ἐσχάτως ἑκάτερον ὂν, ὥσπερ καὶ 
- - ] 

τὸ προγεγραμμένον οὕτως ὑπ αὐτοῦ πατὰ τὴν τρίτην ἡμέ- 

Ῥϊασι]α απ1θας Τε[ΡΙΤΑΠΙΠ6, ΠΟΠ ου[ερία εχϊβαμ εἰ ρυτα, 

Γεὰ πιι[οι]] σα αγ] ΠπΠαπηπιας απσι[ία Πί 1π ΡΤΙΠΙΠΗΙ 

εκἰοτηϊ αξτῖς Ἱπρτείωπι, απεπι Ῥες ΙΠΠπ[ρίγαίοπεπη αϊγαλμ]- 

ΠΜ, υἱ εἰ Ἠππο 1π α]ίετα απἶάεπι οασία Πί. «Θθἰπι]ίες 

απτετα εἰ Ιποοπιρ]οίας Πί τε[ριταΙοπῖς α[αδ, αἱ αβΗπιαϊ]- 

οἷδ, επιργιείς εἰ ρετρποευπιοπ]οῖς 1πεί. ΟΥ τά αμϊ Γαῇο- 

οαηΐας, αἆ [ατγευίίοπεπι οοποϊαπίατ εἰ αἆ εκίεγπαπι 

Άθγεπα ἰοίο ἴποχαςς νΙο]επίες αἰἰταμεπάπα.,.  Ἠαςο οεγίθ 

ταίΙοπς απρἰποία [αῬ]ίππεπι αρρε]]αίαπι είζε Ερισίέαπι αἲ- 

ααῖ5 ρετρεπάεγή, ΕΙετὶ απίεπι Ρροίεβ εἰἶαπι, 4πῖα [ο[ε ετῖ- 

βεγε νοϊαπί ία ἀῑοί, Ίάεπι [αυ Ερίτία Πραϊβοαμίς, 

αιιοά 1π ρτοσπο[]οο ογίἩορποςα. οῬοπρίαπι απίεπι ο 

1π ῬΡΓε[εηί5, Ἠαο Ιπ ΟΓΔΙΟΠΕΘ, ΑΠδΙΠ8θ ΕΠΑΥΤΑΙΙΟΠΕ; 

ααοὰ οἳ γροῖι αἆ πατε ρτορα[αραίαν. 1ά απἴεπι αοοἰάῖ 

1ρίαπι ἀεποίατε πεπειπῆρας απ Ῥχορίες ππεαία αἆ Πο 

ππασµασι αηραβΙαπι απί Ῥτορίεν 1ρβαδ πιογβοαΠοπεπα ασ 

ῥατα]γίη, Γιπππιο Ῥεγπ]οίοβανη πἰχαππφαθ εχεις, 4 πεπη- 

αἀπιοάπαι εἰ φιοά ἵία ἰοτίο ἀῑς ρνας[οπἰρίαπι ο{ί, εαίΓεπια 
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θα», ἄκρέα Ψυχρὰ » πελία. προεερηκῶς 7ρ» τῇ τρίτη ῥ- 
γος, πυρετὸς ὀξὺς ἐπήνεγκεν, ἄκρξα ψυχρὼ, πελιά. νεκρω- 
σέως ὃ ἐστὶ καὶ σβέσεως τῆς ἐμφύτου θερμασίας σημεῖον 
ἳ τῶν ἄκρων ψύξις τὰ καὶ πελίωσις ἐν ὀξέσι πυρειοῖς γι- 

χοµένη.. «οὕτως οὖν συνέβη τῇ νοσούσῃ καὶ ἡ τῶν διαχωρη- 

μάτων. καὶ ἡ τῶν οὕρων ἐπίσχεσιςο, ὥς ἂν δη νενρουµές 

γων ἁπασῶν τῶν ἐνεργειών, διὸ. καὶ πιθανόν ἐσευ μήτε 
κατὸ τὴν ἕ, ἡμέραν ἀποθανεῖν τὸν ἄνθρωπον μήτε κατὼ 
τὴν η. οὐδὲ γὰρ ἐξαρκέσαι δυνατὸν ἦν τοσοῦτον χρόνον τὴν 

δύναμιν, {δη κατὰ τὴν Υ, ἡμέραν συμπτωµατά τὲ καὶ ση- 
μεῖα ἔχουσαν ἀπὸ ψυχόμένης τῆς Φὐσέως. ὁ {πποκράιης 

τὲ ἐν τοῖς οὕτως ὀξέσι νοσήµασιν εἰωθὼς τὰ καθ ἑκάστην 

ἡμέραν γινόμενα γράφειν οὐκ ἂν παρέλιπεν εἰπεῖν τι καὶ 
περὶ τῆς ε ἡμέρας καὶ τῆς στ’. ἐπεὶ τοίνυν ἐπὶ συµπληρω- 

Φείση τῇ τῆς τρίτης ἡμέρας διηγήσει, τῆς ὃ' µόνης ἑμνη- 

µόνευσε, πάντ ἐν αὐτῇ παροξυνθἤῆναυ λέγων, ἔτυ καὶ μᾶλλόν 

ἐστι δῆλον ὡς ἀδύνατον ἦν ἄχρυ τῆς ὅ ἢ η ἡμέρας ζῆσαι 

τὴν γυναῖκα. παραδόξους μὲν γὼρ μἐταβολὼς ἐν τῷ σπα- 

/πσίάα, Πνίάα, ρταεξαϊῖιις επῖαι, εεγείο τίβογ, [εῦτίς αομία, 

Γαία Ες, επίγεπια [τὶρίάα, Πνίάα. πιεγεπιϊοπ]5 αΠεΗ 

εἰ εχι1πε[]οηῖ5 οα]οχῖ5 ηβἰ1ν1 [σπιπι εκΙΓεπιοτα παπι {]-- 

ρα5 ἴωπι Ἰἶγος Ἱπ αομ!ῖ Γερτῖρις οῬοχίας, Ταφτιο [ο αοοὶ- 

41ί αορτοίαπ!ῖ οἱ ἀε]εοιοπαπι οἱ απίπαταπη {αρρτε[μο, ἰαπι- 

αἴιαπα Ίαια επιοτμῖ {αποιίοπίδιι οπιπῖρας; 1άεοφιο οΓθΚῖ- 

Ῥΐ]ο αι, πεφπε [ερίϊπιο ἀῑε πεαιιό Ἠοπο Ἰοπιίπθπι 1Πῖει- 

Πε, Άοπ οεπία {αοπ]ίας εἆ ἰ{απίαπι ἴεπιρας [μ{ῆσετε µο- 

1εταί, ᾳπαο Ίαπι {εγί]ο ἀῑε εἰ [Ὑπιρίοπιαία εἰ ἤδια Ἠαδεσεί 

ηβίπτας τε[ιἸμεταίας. Αίαπε εοπ[αείις Ηϊρροογαίες ἵπ 1ἱ48 

αοι[ῖς πιοχρῖ5 «ας αιιοΏάῖε ογΙαπίας [ογίροχε, η] απ]ο- 

ααπι ἆε αα]πίο εἰ [εκίο ἀῑερις οπα {εχει ρτοπποίατο. Αἲ 

αιιοπίαιη εἰ οοιηρ]εία {ετηῖ ἀῑεί επαγγαϊίοπο αμα [οῖας 

πιεπαϊη{έ, 11 εοημθ ομηπία εκασειρατί α[Γετ]ῇ, πιαρῖηαα εἰίαπῃ-- 

πι πια] [ειπα εἰ οποά ἀπιροβαδί]ο ε[Γει αά Γερίῖπιιπι 

μίᾳπθ αμέ οοίαναα μη Ίσγευι ν]κ τε, αὐπαϊναδίέος βφαΙά επι 

(8ΠΡΠΙΠΙΑΙΙΟΙΕΘ, απῑθ νατο Πιπί ῥτορίες μαἰπνας τοῦ, 
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Εὰά., Ολανι, ΤΧ. [οῦ7. 338. ] Εά. Βα[. Ύ. (410.) 
φίῳ γινοµένας διὰ ῥωμὴν ας ἡμεῖς τε πολλάκις ἔθεα- 

σάµεθα καὶ ὁ “πποκράτης αὐτὸς ἐν τῇ διἠγήσει τῶν: ἆθ- 
ῥώστων ἔγραψε, ᾿μετὼὸ τοῦ συνεπισηµαἰγεσθαι τοῦτο ἀὐτὸ 
καὶ δηλοῦν ἄμεινον ο. τὸν ἄρδωσθόν "ἄλλα νῦν γε 
κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν σὺν ὀξεῖ πυρετῷ τῶν ο. νο. 
χρῶν ᾿ τὲ καὶ πελιῶν γένομένων, ἐπιοχεθ ένξων τε καὶ τῶν 
οὐρουμένων, εἰ καὶ μὴ προσεγεγράφει, Τετάρτῃ πάντα νο. 

ἑύνθὴ, πάντως ἂν ἐτεθνήκευ περὶ τὴν πέισετην ἡμέραν, 
ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο κ ἔτυ καὶ μα ἄν τις ἀπο-- 

φαένοιεο Θαρῥούντως οὕτως ἔχουσαν μὴ εἰς τὴν ἕκτην 

Ἰμέραν ἀφικέσθαυ ζῶσαν. καὶ πολύ γὲ μᾶλλον εἰς τὴν ἐβδό- 

µην ἔτ ἀδυνατώτερον ἢ εἰς τὴν ὀγδόην. [3988] ἄξιον οὖν 
Θαυμάσαι πῶς ὑπέγραψεν, ὁ πρῶτος ὑπογράψας τοὺς χα- 

θακτῆρας, οὕτως ὡς δηλοῦσθαι κατὼ τὴν ὀγδόην ἡμέραν 

τεθνηκυῖαν αὐτήν' καὶ τούτου μᾶλλον ἔτι πὠῶς καὶ Ζήνων 

“Ἠροφίλειος, οὐχ ὃ τυχὼν ἀνὴρ, ἐξηγούμενος τοὺς προγὲ- 
γθαμμµένους χαρακτῆρας ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καὶ 

αὐτὸς ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν ἡμερῶν αποθανεῖν' φησι τὴν κυναγχι- 

κὴν καὶ τοῦτο δηλοῖσθαι διὰ τῶν τοιούζων χαρακτήρων 

πο Ἠ08 π]{οίῖος γἱάΐπηι οἱ Ἡἱρροσγαίες 1ρ[ο Ίπ ΔΘΡΤΟΓΗΠΙ 

επαγγαίῖοπα [οηρ[Πε, βπια]ααο Ἰοο ἁρ[απι ΠσηϊβοανΙ, πιε-- 

Ππδαιιο αθργαπ Ἡαβετε ἀεπιοπβνανιίς [εὰ παπο ἱετ[ῖο ἀἱθ 

ου {εργο αοιία εχἰγοιαϊς ἴαπι {Ππὶρίάϊ5 απ Παπά] {[α- 

εἰς, Ἠϊδαιιο τείεπ!ῖς, ᾳπας ππε]απίωσ, θα ποι α[οτ- 

ΡίΙΠει, ααατίο οπιπία οκασσετραία [απῖ, Ῥτου[ις οἰγοιίεν 

ἀῑεπι ααϊηίαπι οΡΙ[Τεί. Θεά «αποπῖαπι εἰ Ίοο αὐ[οτρίς, 

αἴφαθ οἱΙαπαΠπὰ. πιασῖς απῖο(παπι «οπΗ{ᾳ5 α[ητπιανετξ Τα 

Μαρεπίεπι ηοπ αἆ [εκίαπι ἀἶεπι νίναπι Ῥεγγεπίπγαπα, αὐ 

πηηας ααϊάεπι ἵπ [ερίπιαπι νε] οοίανιπι ασοε[[αχαπι. ΕΡὶ- 

βήμα ἀδίίαν αἀπαϊγαίϊοπο ᾳποπιποάο Γα[ογιρί[οτιε αι ῥεῖπαιις 

οἱιαταοίεγας Γα0ΓοπΙρΠί, ία αἱ τρία οοίανο ἀῑο Ἱπίανη[[ο 

Πισηϊβοαγαίσ} 6ο1θ εΙαΠΙΠΙΙΠΙ χηασς: ᾳΙοπιοάο Ζεπο Ἠο- 

χορµί]ειδ, νΙγ ποι οοπἰεπιπεπάαθ, Ργας[οη[ρίος ἵπ. [ου]ο 

ερἰἀεπιΙογΙπὰ ομαγάοίεγᾶαδ 6ΧΡΟΠΕΗ, εἰίαπι 1ρίο ἀποσιποίαπι 

αἲί οοἰανο ἀῑε ἀο[βμποίααι, Ἰάᾳαε Ἠ]αδαιοςί οματασίεῖριας 
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Ἔα, να ΙΧ. [259.] ο ἂν Ρα, Ὑν (410. 14.) 
πε;ὸ, (414) ε, 1; Ὁ. τούτων τῶν ῬαραμΓήρων ὁ μὲν πρῶ- 

τος τὸ πιθανὸν δηλοῖ; διὼ τοῦ π Ἰθάμματος ραφόμένος, 

μέσην.. λλμά ἔχοντος 7ραμμῆν, ἑκατέρῳ τῶν ἄλλων παραλ- 

λήλων, οἷον ἔνιοι γράφουσι τὸ σηµαϊῖνον τὸν τῶν ἐννεακυσίοιν 

ἀριοµόν. καὶ διὰ. παντός ΥΣ κατὰ πάντας τοὺο ἀθῥώστους 

ποῦτο σημαίνει προγεγραμιµένος ἁπάντων τῶν ἐφεξῆς «χα- 

«θακτήρων' ὁ ὃ ἐπὶ τῆς τελευιῆς αυτών ἐνταῦθα μὲν τὸν 

«Φάνατον δηλοῖ, ' τοῦ: γράμματος. σημαινόμενον, ἐπ ἄλλων 

ὃ αθῥώστων τὴν «ὑγίειαν. ὑπὸ τοῦ υ γράμματος δηλούμενον. 
ὃ δὲ πρὸ τοῦ τελευταίου χαρακτῆρος. 7εγθαμμένος ἀεὶ ση- 

µαΐνευν τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερών, ἓν ὅσαις ἐνόσησεν ὁ πρὸ- 
Μείμενος ἑκάστοτὲ κατὰ τὺν λόγον ἄθῥωστος: οἳ ὁ' ἐν τῷ 
μεταξὺ. τούτου «τὸ καὶ τοῦ πρώτου πάντων. τὴν αἰτίαν ὅγ- 

λοῦσε τοῦ. σωθῆναι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολέσθαι,. καθάπερ 

ἐπὶ τῆς κυναγχικής ταύτης οἳ δύο χαρακτηρες εἰσεν, ὁ «μὲν 

ἑπόμενος τῷ πρώτῳ πάντων, ἓν ᾧ τὸ διὰ. μέσου }ραμμὴν 

.ὀρθὴν ἔχον ἐγέγραπτο π. τούτῳ ὃ' ἐφεξῆς ἄλλος τὲ καὶ ἄλλόξ. 
ὁ μὲν οὖν ἑπόμενος τῷ πρώτῳ πάντων, ἐν ᾧ τὸ διὰ μέσου τὸ :δὃ 

Πρπίῃσατι: πι, ὃ, ει κ, 7 Ἱοτιπι ομαγαοίεταπι ΡΓΙΠΠς 

ηυῖάεπι πιθανὸν εγεαϊἰθίίε σπϊβοαί Ῥει πε Πτεγαπα [οπίρίίις 

πιεάῖαπι τεσίαπα Ἰἶπεαπι Ἰαβοιις, αἰπΊπφιο αἰῑῖς Ἠπεῖς αε(Ὀε 

ἀιβαπίρας, νε]α πομπή {οτραπί ΠΙΙΠΕΥάΠΙ Ποησεμί[ε- 

Βπιυπι Πσπ]βοατὶ οἱ Ροτρείπο ἵπ οιηπῖΡας αερτῖς Ίου [ἰρπ]-- 

Ώσαί οιποἰῖ5 [εηπεπίῖρας οματαοίϊετῖριις ργαε[οπρίἁδε Όμα- 

τασίεν απίεπι αἆ Πρίοταπα Ώπεμι [οπἱρίας,- μῖο (πάθει 1ΠΟΥ- 

ἴεπι 1πάισαϊ Πίετα 9 ΠσυΠοαπίε; 1π οπεἰετῖς αμίοεπι 8εσιο-- 

{απίδας Πίετα υ ὑγίειαν [απίαίεπα Ἱπαάισαπίο, Οπί νετο 

εἰαγασίετ απίο τα] άπιαπα {οτ1ρίίαν, ἀῑετπα ΠΠΙΠΕΤΙΠΙ ῥρει- 

Ρείπο βρπ]βοαί, 1π αιῖρας Ῥτοροί[ίας αρίφιιο 1π οταίίοια 

πέρετ αερτοίανἰί. Οᾖ]αταοίεγε νετο ΤΠ ΠιεᾷΙο ἵαπι ]χά]ας 

ἴαπι Ῥεϊπαϊ οπιπῖαπι οα[απι Ιπάίσαπς ϱ1α [ετναίη αερε 

Γιο] νε] Ἱπίιετίετί, οφ ἀεπιαάπιοᾶιιπι 1π απβίποία Ἠαο ἁῑιο 

{απί οἰιαταοίοτες, α]ίεν απϊάσπι οῖ χίπις οπιηῖαπα [εα]- 

έπτ, οααῖ ρες πηείαπι τοοίαπι Ιπεααι Ἠαρενς [οπρίις ε{ἰ 

πι; αἴφιπο αἨ Ίοο ἀεῖποερς α]ἴας αἴφαο αἶμδ. Παφιο ααϊ 

Ῥτίπιας οπιπῖσπα [οφυίας, ο] Ἰπεάῖαπα οὐίπαξ ποσα, 
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Τά. Ολατῖ, 1Ν. [228.Ί ΓΚ. Ῥαῇ, γ. (44) 

στοιχεῖόν ἐστιν ἔχον ἀπὸ μέσης τῆς κάτω 7ραμμῆς ἑαυτοῦ 
Ζρωμμὴν ἑτέραν ὀρθὴν εἰ τὸ κάτω µέρη ἠγμένην, ὥσπερ 

τὸ ιγράφοµεν. ὁ ὃ ἐφεξῆς ἐστιν ὁ τοῦ. ε γράμματος, ἐν 
; ” 3 .. ς [ή ” / - ΄ 

τούτων ὁ ἐφεξῆς ὁ Ζήνων δηλουσθαί φησι τῶν διαχωρουν- 

των τὸν ἐπίσχεσιν, τοῦ μὲν ἀπεστιγμένου κάεω ὃ καθ  ὁν- 

τενοῦν τρόπον διαχωρούμενα δηλοῦντος, καὶ γὰρ Ἱδρῶώτος 

αὐτό φησι σημεῖον, οὐκ οὔρων µόνον ἢ διαχωρηµάτων εἶναι, 
- 3 ν ι . Ἂ - . 

τοῦ δὲ ε τὴν. ἐποχὴν 'ἢ ἐπίσχεσιν αὐτῶν, ὁποτέρως ἂν 
9 Γ. ΦΩ « . κ ο , σ , 
ὀνομάδειν ἐθέλοιᾳ, ὡς εἶναι τὴν ὕλην διάνοιαν τῶν σημείων 

τοιάνδε, πιθανόν ἐστι τῶν διαχωρουµένων ἐπισχεθέντων 

ὀγδοαίαν αποθανειν τὴν κυναγχικήν. Θαυμάζω τοίνυν, ὕπερ 

ἔφην, τῶν ἀκριβέστερον ἀντιγράφων ἐχόντων τὴν ε ἡμέραν, 

ῥὁμολογοῦντος τῇ }ραφῇ τῇδε καὶ αὐτοῦ τοῦ 5, ὡς ὀλίγον 
5 6 .ς 2 Ε Ν ΣΙ απ 3 / 5 Π 

ἔμπροσθεν ἐδείκνυον, αὐτόν τὲ τὸν Ζήνωνα τὴν ὀγδόην λ]μέ- 
ῥαν ἐπίστασθαι γεγθαμμµένη», ἀντιλέγοντάς τὲ τινας αὐτῷ 

περὶ μὲν τούτου μηδὲν εἰρηκέναι, περὶ δὲ τῶν χαρακτήρων 

ἐλέγχειν αυτὸν, ὡς µεταγράψαντα τὸ δείτερον γράμμα καὶ 
πουήσαντα τὸ ἀπεστιγμένον ὃ, μι οὕτως ἐχούσης τῆς κατ 

ε]επιοπίππα οῇ[, ὃ, Ἰαῦοηςδ α πιεάία ᾳπαε ἀεοτ[απι οΠ Ἱπεα 

Γαἳ αρβας Ἠπεαπα αεγᾶπι τεοίαπι αἆ Ίπιας ρατίεδ αείαπα 

1 [οἱ ρίπιαβ. ὈεαεΠθ οἰματαοίετ εβ ε Πίοτα. Ἐκ Π]5 αιἰ-- 

ἴοπι ἀείπεερ Ζεπο αἲῖ διαχωρηµάτων ἐπίσχεσιν, ἀε]εοί[ῖο-- 

η μπα τοἴεΠΙΟΠΕπη, Πσηήβοατϊ, τε[εκο ὃ αἆ Ίπίεγαν ρατίες, 

ᾳαονίς πιοάο ἀε]εοία Πρηϊβοαπίο, Ἐεπίπι Ἱρίαπι αἲϊ Γαάο-- 

5 ε[]ο Πσηαπι, ἨΠΟΠ [ο] ΕΗΤΙΠΑΤΗΠΙ νεὶ ἀε]εο[οπίπη. 8 

νοτο ἐποχὴν νε] ἐπίσχεσιν ἱρίαγαπα, γεἰεπείοπεπι αμ [ρ- 

Ῥτε[[βοπεπα, ΠΙγονῖ Πιοάο αρρε]]ατο. νο]ηετῖς, τί ἰοία 

Πσιοτιπι Ππίε]]Ισεπίία [αἱ Πί, οτεδϊβῖ]ιο ε[ι 4ε]εσ[ιοπίριις 

τεἰθη{ῖ οοΐανο ἁῑε Ππίετ[ζε ογπαποµῖσαπι. Ὠεπίτου Πία- 
ας, υἱ ἀῑχί, επι αοομγαῖοχα οχοπηρ]ατία απ]πίαπα ἀῑεπι 

Ἠαβρεαμῖ, οοπ{[επίεηίαο Ἰαῖο [ον]ρίαταε εἰἶαπι Τρία ΠΗίίετα ε, 

τί ΡῬαυἱο ἀεπιοη[ίγανί, εἰ ἀρίαπι Ζεποπεπ οοίαναπι ἀῑεπι 

Γοτρίαπι αρηο[οετγο εἰ οοµΙχαἀιοσεπίεο 1ρῇ ποππι]]ο5 ἆε Ἠαο 

το φπ]άεσι ημ] ἀῑκι[[α, [εὰ ἆε οματασίοσίρας {ρβαπι γεζα- 

ρ6χο, (ιοά [εομπάαπι Ἡίογαια Ῥετππίανοτί[ 8ο ὃ τεβο-- 
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Εὰ. Οµατί. ΙΧ. [238. 989.] τά. Ῥαῇ γ. (41. ) 
τὸ τρίτον πῶν ἐπιδημιώῶν }ραφῆς. αλλὼ μετὰ τὸν πρώτον 

χαρακτήρα τὸ ϱ γεγθαμμµένον, καθάᾶπερ ἐκεῖνοί φασι.. Ἱαρ- 

εἰσέρχεται ὃ' ἐνταῦθα λοιπὸν δη μακρύς τις λόγων ἐσμός. 
οἰήσεταυ γάρ τις ὄνιως φ “Γπποκράτόυς προσκεῖσθαε τοὺς 

χαρακτῆρας τοῖς ἀθῥώδτοις, εἴπερ οἱ 'ἀντιλέγοντες τῷ Ζή-- 

νώνι τὸ ϱ φασὶν οὐ τὸ 'κάτῳθεν ἀπεστεγμένον ὃ γεγράφθεε 
ἀλλ ἐων ἄναγνῳ τις τὰ πῶν ἀντειπύντων τῷ Ζήνωνι βιῤλία, 
μηθ᾽ Ιπποκράτους εἶναι λεγόντων τοὺς χαρακτήρας, εὗρε- 
θῆναί τε βιβλίον ιι τῶν Πτολεμαίου "τοῦ Ἠύεργέτου κλης. 

Φέντος, ' ἔχον αὐτοὺς διεσκευασμιένους ὑπό τινος ἰατροῦ 

ΖΙαμφίλου, τὸ γένος ἐκ πόλεως ᾿/νδικῆς, Κλεοφαντίου δὲ 

τὴν αἴρεσιν. ἀκούση δὲ μαὶ τὴν. αἰίαν ὃν ἣν ἐνέγβαψε 

τῷ βιβλίῳ τοὺς γαρακτῆρας τούτους ὁ Ἠνήμων, οὓς δὸ - 
ξειαν αὐτοὶ διαφέρεσθαυ πρὸς  ἑαυὲοὺς οἱ αντέιπόντες τῷ 

Ζήνωνι, μηθ᾽ “{πποκράτοις εἶναι μήθ οὕτως γεγραφθαι 

τοὺς χαρακιῆρας, ὡς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. ἐμοὶ μὲν οὖν δο- 

κεῖ καὶ τὰ µέχρι νῦν εἰρημένα περιττά τ εἶναι καὶ μηδὲν 

[050] ὀνίναι τοὺς ἀναγνωσομένους εἰς τὰ τῆς τέχνης ἐργᾶ, 

Χυπ Γεοσηξ, Ἰοι Πα Ἱαρεπία {π ἰοχῖο ερἰἀοπιίοτανη {ου - 

Ρίυτα, [εὰ Ῥο[ι ρτῖπιααι οματαοίεγεπι ϱ [ορίαπι, 4 ἴεπι- 

αάπιοάσπα 11 Ἰοφυππίατ. δεά Ίαπ Ἠῖο τεβάπαπαη Ίοηδα 

αιαεάαπι νεγῬοσυπι Ἱπτερῖί ππυ]Ηἰπάο. Εκιβιπιαδιί οΠῖπα 

αυϊόάαπι χενετα αἲ Ηϊρροογαίε αἀ]εοίον αερτῖ ολαγαοίεγας, 

{ αυ οοπἰταἁἴοπηῖ Ζεποπμῖ τὸ ϱ αεταπί [ουρία ε[[ε, Πο 

ἀεοτίαπι τεῄεχαπι ὃ; αἱ { ααῑς Ἱερογῖῖ Ιθγος οοπίταίεεπ- 

παπα Ζεποπῖ, φπῖ πεφαε Ηιρρουγαίΐ ἀῑουπὶ είζε οἰαταςίε- 

τας, Ἠρταπιααε ααιεπι τερετίασα Ρἰιο]επιαθί Ἐπετρειῖς αρ-- 

Ρε]]αί, ααϊ οο]]εοίοῦ 1ρίον Ἠαῦετοί α οποάσπα πηεᾷῖοο 

Ῥαπιρμ]]ο, 6επετε οἱ οἰνίίαίε ]ηάϊσα, {[εὰ ἆε Ο]εορ]μαπ{Ιϊ 

Γεοία; α1ιο5 αὓ «ο ἀῑ[Πάοτο {εοιπι οεπ[αεταπί απ Ζεποπὶ 

οοπ(γαάϊομηῖ, πεπο ΠΗἱρροοτας ε[ο πεφιιε τἰα [ογιρίοῬ 

εἰαγαοίετας, υἲ 1ρ[ε εκρο[Ηί. Ἠαφαο πημί νιάεπίας οεἴ 

Ἰασιδᾳπθ επιποϊαία [αρογνασᾶπεα ε[ζε, πΙ]ι]ααπε Ιεοίατίθ 

επιο]ιαπιεπ{ϊ αἆ αγ ορετα αἰἰαίητα, αἆ 4παο οἱ [αάϊο 
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114. Οµασ:. ΕΣ. [239.Ί τος άν: Ῥαῦ, ο (4141 
πρὸς ἃ σπεύδειν. δει τὸν ἀοκούμενον ἐν αὐτῃ. αλλ ἐπειδὶ 
γραφοµένων αὐτών ἔθδοξειτοῖς φίλοις, «ος πειόθεὶς κατὼ τὸ 
πρώτον. ῥιῤλίον ἐλέγχους τινὼς έγραψα, τῶν μιοχθηρῶς ἐξη- 

γησαμένων τὰ κατὰ ταὺς αθῥώστους, «εἰπεῖν τί μὲ καὶ πεερὲ 

τῶν λαρακτήρων τούτών ἅπαξ ἐν τῷδε τῷ βλίῳ, καὶ τοῦῦ: 

ὑπέμεινα πρᾶξαυ γινῴσκων, ὕπερ: αεὶ Λέγω, τὸ ὡπὸ τῶν νέω- 
τέρων ἰατρῶν ἓν ὑπομνήμασο γδγράμµένα,  ᾿ἀπολλύντα μὲν 
ἡμῶν τὸν χρόνον,: ἑάτρικὸν-.ὃ. οὐδὲν διδάσαοντα,. δι οὓς 

κῴγὼ τὰς. μὲν ἰατρικὰρ περαχµατείας ἐδίᾳ.καθ’ ἑαυτὰς ἐποῦη- 

σάµην, τὰς. δὲ πρὸς: τοὺς. σοφισἰας, «ἐπειδὴ. καὶ τούτων 

ὁρῶ. δεοµένους' τοὺς νέους, -ὅσου διαστρέφονταυ «πρὸς: αὐτῶν, 

αὐτὰς καθ’ ἑαυτὼς. πάλιν καὶ ταύτας, ἵν' εἴ.τις ἔχη χρόνον 

ἐκ πἐριουσίας ἐντυγχάνειν αὐταῖς, ὡς πρὸς..πολἐέµίους εἴη 

παρεσκέυασµένος τοὺς σοφισιάς.. οὕτως οὖν καὶ νῦν ἄχρη- 

στον πράγμα πρὸς τὸ καλώς ἰᾷσθαι τὸ καξᾶ. τοὺς χαρα- 
πτηρας τούτους ὑπάρχον, ὅμως οὐκ ὀήνήσω διελθειν ἅπαν, 

ἐπειδὴ. τοῖς Φίλοις οὕτως. ἔδωξεν.. .ἠσχυνάμην ὃ ἂν εἰς 

τοιαύτην Φφλυαρίαν ἐκερεπύμενος, εἰ μη πρότερον ἓν πολλαῖς 

Ῥϊορεταγο οροσ![αῖ αιῖ Ίο αἀᾳῑοίας ο[ι. ΑΙ ᾳποπῖαπα ᾳαοά 

1 [ορια εἴεπε, νίααι ε[ὶ απιὶοί, «αἱρας οεἆεις {π 

Ρτίπο Πὗγο οοπ/{αἰαίίοπες αιαςάαπι [ορ οτι αιιαθ 

Ῥτανε 1 αερτῖς εχρο[αετιαηῖ, αἱ αἰφιῖὰ ἀῑσετεπι εἰ ἀθ Ἠῖ5 

οἱιανασἰενίρας {επιοὶ 1π Ίου 1ρτος αιιοᾷ τί {ασετεπι αη]- 

πωυια ἠπάακί, ΠΟΠ ΙσΠοταμ5 ᾳποά Ρογρείπο ἀἶςο, 4.πε α 

χεοεπ/1οσῖριις πιεάϊοίδ 1 οοιππιεπίατ]ϊς [οπρία [ωπίς ἴεπι- 

Ριις ααἰάοπι ποῬῖς οοΜ{απιογθ, μιεά]οϊπαἰο νεχο 4οοεγο Πηῖ- 

111, Ρτορίετ «ο5 εἴ εσο πιεάῖοος ἰπαοίαϊις Γεογ[απα Ρες 

{6 {οοὶ. Όιίο νετο αἀνειν[αφ Βορ]]ίας ρατανί, απομῖαπι 

οἱ Ἰμ5. τεοθη!ίογος Ιπάίπογο γἱάοο ααὶ αἳ 1ρῇ5 Ρρεννετίι-- 

ταχ5 ἸοῬ {ρ[ο5 εἰἴαπιπιπη Ῥον [6, αἱ Π ααῑς οκ αραπάαπεῖα 
οοσα{οιίεμι παοίις Γπετίς, 1ρίο ενο]ναι, αἱ αάνεγ[αςφ {[ο- 

Ρἰ[ία Ἰο[ίο ραταίας Πἱ. δίο Ιβδιίας αἱ πάπο απ] 188 

Πι Ππα]] αἆ Ρρτορο πιεἀεπάππι οκ 15 ρτοάῖῖ οματαοίεν-- 

Ρις, ποπ. ἱαπιεη οιποίαΡος {οίπια ρογοπτενς, ααπάοφι]- 

ἄθπι απι]οῖ ία ρἰαουΐ, Αί ραάοιο ετιυε[οσσεια 4 ε]Ιδ- 

Πποί παραθ ἀε[σο, η ρεῖας 1π παα]15 οροτΙΡ8 οιαηα 
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προγµατείαις "ἅπανέα τῆς ἑατρυκῆς τέχνης τα χρήσιμα διελ-- 

θὼν οὕτως 'ἧκον ἐπὶ τὰς τῶν Γπποκρατείων βιβλίων ἐἔξη-- 
)ήσείς, ἐν. αἷς ἐπιμαθεῖν μὲν οὐδὲν ἔχουσιν οἳ μανθάνον- 
. ”/.. α. . -- . - 

τες τὴν τέχνην, έξωθεν ὦν ἐν ταῖς ἑωτρικαῖς πραγµατείαις 
»” ΔΝ ὧν ο 4 ” ς π 2 κ . . 

έγραψα κατὸ διέξοδον σαφώς, ὡς καὶ τοὺς αμβῤλεϊῖς τὴν διά-- 

φοίαν ἔπεσθαυ τοῖς λεγομένοις. ἱστορίας δὲ γνώσιν ἔξουσιν, 

αφ ᾗς οἳ πιολλοὶ τῶν ανθρώπων "Θαυμιάδουσιν ἐνίοτε τῶν 
τὰς τέχνας μεταχειριζομένων τινᾶς, οἰόμενοι τοὺς πολυΐστο- 

ρας καὶ πολυμνήμονας ανθρώπους, εὐθὺς καὶ τὸ τῆς τέ- 

χνης διαγινώσκειν θεωρήματα. καὶ νῦν οὖν ἐρῶ τὴν περὶ 

τῶν. χαρακτήρων ἱστορίαν ἅπασαν, ἐπεὶ δὲ τοῦτο δοκεῖ τοῖς 

τε φίλοις καὶ τοῖς ἑταίροις ἅπαξ ἐνθαδε γενέσθαι. βέλτιον 
κ, 7 .. κ. 

εἶναι. λέλεπταυ μὲν οὖν ἅ μµέλλω λέγειν ὑπὸ Ζεύξιδος ἐν 
- ; - 3 Δ ν ’ . ῃ ς / 

τῷ πρωτω τῶν εις το προκείµενον΄ βιβλίον υπομνηματων, 
”, 3, -” ”, - 3 - ’ 

καὶ ἦν ἴσως ἄμεινον, ὥσπερ εἴωθα ποιεῖν ἐν τοῖς τοιούτοις, 

ἀναπέμψαυ τοὺς. βουλομένους τὴν ἱστορίαν ταύτην γνῶναε 
” - 3 Ἡ -” .«. [ὰ 

πρὸς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, αλλ ἐπειδὴ τὰ τοῦ Ζεύξιδος ὑπο- 
΄ αν Χ -” 3 3ε, 

µνήµατα μηκέει σπουδαξὀµενα σπανίδει, δια τοῦε Φξίωσαν 

οππ6 αἆ πιεάῖσαπι αγίειη [ρεοίαπῖ α]α Ῥετ[εφηαίηςς  ἐῑα 

αἁ.  Ηιρροοταβοογαπα "Ἡρτογαπι οκρἰαμαϊΊοηςς νεπῖτεπης 14 

απϊάεπι ἄἴ[εετε ροβαπε, απ ατίεπι ἁἰ[οαπε αὔδφιις. 9 
αάαε 1 πιεβϊοῖς' Ἰγασίαιομῖβας. Ῥετ ἀεουγίαπα ππαπή[ε[ίιο 

Γεπ1ρῇ, τα ααἲ πιοπίθ ορίμΏ [απὶ, ᾳμαε ἀἰοππίαν α[ζοραὰ 

ΡοβιηΕ; ὨαιγαΠοπῖς νετο οορπ{Ιοπεπι οβΡΗπεβραπέ, αιια Ῥ]ε- 

τίηιιθ Ἠοπαίπαπι ἀεπϊταπίας Ιπίεγάμπα ᾳποδάαπι εκ Πῖ φπῖ 

ατίος {ταείαπῖ, εχΙ[Πηπιαπίες εο5 απὶ ππα]ία Ιεσεταπί πιπ]ία- 

4άε πεππεταπῖ [ἴαϊπι 6 απἱῖ5 ργαεοερί5 ἀῑσποίοετε, Ναπο 

Πίαφμε εἰἶαπι ἀῑοίαταφ [απι ΟπΙΠΟΠΙ ἆθ ελαγαοίετίριις ΗΙ[ίο- 

πΊαπι, οποπίαπι Ἠοο εί απιῖοῖς εἰ {απωΠατῖρας πιε]ῖας είΤθ 

νιάείατ, τί {επιε] Ἠ]ο Πα. ΟΌιαε Ἱἴααπο {απ ἁῑοίπτας ἃ 

Ζευκιάο ἀῑοία [απί Ῥριῖπιο Ἠππο 1π Πβταπι οοπιπιεπίατίο, 

πο {οσία[ε ρταεβ/[εγα, αποπηπάπιοάππα ἵπ Ταμρας {ασοεΓθ 

σοπ[αενί, απῖ Ίαπο Η[ιοτίαπα πο[ε ἀε[άεταπί, 9ο8. αἆ 
παπα Ἡβγαπα τεπαίετε. Ὑοτιπι οπῖα ΖεαχΙά1δ οοΠΙΊΠΙΕΠ-- 

ἴαγῦ ποι απιρ]ας. αε[ἰπιαΙ τεοτε[οπμέ, οὗ 1 πια 1ρ[ος 
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άν. Ομάρ, ΙΧ, [950.] Εὰ. Βαΐ, Ῥ. (αμ) 
ἐμὲ διελθεῖν αὐτα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ ἸἨνήμονος ποιησάµε- 

νον αὐτῆς. ἔνιου μὲν γάρ φασιν αὐτὸν λαβόντα τὸν τρίτον 

τῶν ἐπιδημιῶν ἓκ τῆς ἐν ᾿4λεξανδρείᾳ μεγάλης βιῤλιοῦήκης 

ὡς ἀναγνωσόμενον ἀποδοῦναι, παρεγγράψαντα ἐν αὐτῷ καὶ 

µέλανι καὶ γράμμασυ παραπλησίοι τοὺς χαρακτῆρας τού- 

τους. ἔνιοο δὲ καὶ αὐτὸν ἐκ Παμφυλίας κἐκομικέναυ καὶ 
ψιλύτιμον περὶ βιβλία τὸν τὰ βασιλέα τῆς «4ἰγύπτου 11το- 

λεμαῖον οὕτω /ενέσθαυ. φασὶν, «ὥς καὶ τῶν καταπλεύνεων 

ἁπάνεων τὰ βιβλία κελεῦσαυ πρὸς αυτὺν κοµίζεσθαι καὶ 

ταῦτα εἰς καινοὺς χάρτας γράφοντα διδόναυ μὲν τὸ γρα- 
φέντα τοῖς δεσπόταις, ὧν καταπλευσάντων ἐκομίσθησαν 

αἱ βέθλοι πρὸς αὐτὸν, εἰς δὲ τὰς βιβλιοθήκας ἀποτίθεσθαι 
τὼ κομισθέντα καὶ εἶναι τὰς ἐπιγραφαὰς αὐτοῖς τῶν ἓκ πλοίων. 

ἓν δὲ τι τοιοῦτόν φασιν εὑρεθῆναυ καὶ τὸ τρίτον τῶν ἐπι- 

δημιών ἐπιγεγραμμένον, τῶν ἐκπλοίων κατὰ διορθωτὴν 1νή-- 

µυνα «Σεδίτην, ἔνιοι ὃ οὐ κατὼ διορθωτὴν ἐπιγεγράφθαυν 

φαοὶν, αλλ ἁπλῶς τοὔνομα τοῦ Ἰνήμονος, ἐπειδὴ καὶ τῶν 

ἄλλων ἁπάντων τῶν καταωπλευσάντων ἅμα βίβλοις ἐπέγρα- 

οχρ]ίοατε νο]πεταπί ἁμοίο Ἡή[οχίαο α Μπεπιοπθ εχοτά[{ο, 

Ναπι ποπ] απἰάεια α]απὲ ἔρ[απα αοοερῖ{Πο ἱεγππα ερὶ- 

ἀεπιίογπα εκ πιᾶρῃα Αἰεχαπάντίαε ῬϊρΠοίπεοα αί Ἱερεπάαπῃ, 

εἳ ιο. ολμαναοίεγας Ππιῖ]ρας ἴαπι αἰταπιεπίο ἴπιπι Ἰετίθ 

εχρ]ίοαπἆος Ιπίεγ[εγα] ο; ποηπ]] Υεχο εἰ ἔρ[απι εκ Ραπι- 

ΡΙγ]ία α[ρογίαί[ζο εἰ γεσεπι Αεργρίϊ Ῥἰο]έπιαθαπι Πα 11ῦχγο-- 

ΤΙ απηΡΙΠο[απαι Τα, τί αρρεμεπίμαα οπιηίαπα. ἨβτοῬ 

αἆ {ο ἀείεινε Ἰαρεγεί εἰ 195 1π ποναδ ολατίας [ογῖρετεί 

ἀατείαιιο [οτιρίος ἀοιη]πϊῖς, α αρα αρραἱ{16 Ηρτί αἆ Πρίαπα 

αἱροτίαΙ ε[[επί εἰ πανε αἀνοείον 1ρχοῦ 1 ΒἱρΙοιεοῖθ 

γεροµεγαί, ε[Γεπίαιε 1ρ[ί5 Ππ[οτίρίοπες Πδτὶ εκ παγίρας, 

Όπιπη απίοπι α]απί αἰἴφαθπα τερεγίαπα οἴῖαπι Γετιππα ορὶ- 
ἀεπΙογιιπι Ἱπ[οτρίαπαι Ἐκ πανίραςδ, Ἰαχία  επιεπ(αίογεΠλ 

Μπειπσεπα ΦΙάῑίοπι, ΔΝΟΠΠΙΙΙ ἀεπίφε τιοπ Ἰαχία επιεπάα- 

ίοτεπι η [οπ]ρίαπα α]απὲ, Γοά [ιπρ]οῖίες ποπιῖίπε Μπεπιομίςς 

αποπίααι εἰ αἱίογαπη οπηπίαπι, απὶ αμα ομαι βρεί πανθ 

αάνεοιί [απί, περί παηΙβᾶ. ποπιεα 1π[οπιβεραπί Η0γί8 ἵπ 



ΚάΙ ΓΑ ΔΙΠΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΛΝΗΠΙά Ν. ϱ07 
ἘΕά. Ὕλωσ. ΣΧ. {259. 940.1, Γά, Ῥαΐ. Ὑν (4141. 419.) 
σον οἳ τοῦ βασιλέως ὑπ πηρέταυ τὸ ὄνομα τοῖς αποτεθεµένοις 

εἰς τὰς αποθήκας. οὗ γὰρ εὐθέως εις τὰς βιῤλιοθήκας 
. Ν ’ ” ] / 3 ” ἀ “0 

αυτα φερειν αλλα πρότερον ἕν οἴκοις τιοι καιατίῦεσθαυ 
ε . ., 5 Δ ” ς - 

σωρηδόν. ὅτε ὃ οὕτως ἐσπούδαξε περὶ τὴν τῶν παλαιῶν 

βιβλίων κτῆσιν ὁ ΠΠτολεμαῖος [240] ἐκεῖνος. οὗ. μικρὸν. εἴ- 

ναι’ μαρτύὺριόν φασιν ὃ πρὸς ᾿ἄ4θηναίους ἔπραξε. ὁοὺς γὰρ 

(419) αὐτοῖς ἐνέχυρα πεντἐκαίδεκα τάλαντα ἀργυρίου. καὶ 
Δ [ 3 νι 3 , 

λαβων τῷ «Σοφοκλέους καὶ «Εὐριπίδου καὶ «άίσχυλου βιβλία 
΄ ” 3 -” 3 η 3 ο - 

χάριν τοῦ. γράψαυ µόνον ἐξ αὐτῶν, εἷτ εὐθέως αποδοῦναυ 
σῶα, Ματασκευάσας πολυτελῶς ἐν χάρταις καλλίστοις, ἃ μὲν 
ελ ο. ) / 54 3 ΑΝ) / 

ἑλαβὲ παρα ««Ὀηήναίων κατέσχεν, ἆ ὃ αὖὐτος κατὲσκεύα- 

σεν ἐπέμψεν αὐτοῖς παρακαλῶν ἔχειν τε τὰ πεντσεκαίδεκα 
τάλαντα καὶ λαβειν ἄνθ᾽ ὧν ἔδοσαν βιβλίων παλαιών τὰ 

/ (αν 3 - 3 / » μ Δ 8 2 καινά. τοῖς μὲν οὖν ᾿4Ὀηναίοις, εὲ καὶ μὴ καινὰς ἐἔτε- 
/ 3 3 .) ἃ 3 τ 

πεόµφὲι ῥίῤλους, αλλὰ καιεσχήκευ τὰς παλαιας, οὐδὲν ἦν 

ἄλλο ποιεῖν, εἰληφύσε γε τὸ ἀργύριον ἐπὶ συνθήκαις τοιαύ- 
9 -- Εἳ » ” / 

ταις, ὡς αὐτοὺς κατασχεῖν, εἰ κακεῖνος κατάσχου τὸ βιβλία, 
Ν ΔΝ ” 3 5», ’ Δ Ν Ν / Δ 3 

καὶ διὰ τοῦτ ελαβὀν τε τα καινὰ καὶ κατέσχον καὶ τὸ 

αροϊμεοῖ γεοοπα]ς. ἈΝοπ οπίπι Παϊπι ἵπ Ὀἱρμοίμεςβθ 

1ρ[ο8 {ετεραπΕ, [εά ρτῖας ἵα ἁοπήρας ααρασάαπι ουπηιι]α- 

πι κἀεροπεβαηπί,  Οσοά απίεπι Ρίο]οιπαεις 1] αἆ απίϊ- 

ᾳπογαπι Πβγογαπα εοπιραγδβ(ίοπεπι Ἱία {ο]]οῖιίας οε[[εῖί πο 

Ραϊναπι είε τε[πιοπῖαπα α]απί αιποᾶ ομπι ΑΠεπΙεΠβΡιις 

{αοῖί. Ὠαίο παππᾳπε 1ρῇ9 Ῥίδποτε οπἰπαεοῖπα ἴα]επίοτιπι 

αΓΡεΩΙῖ αοοερῖῖ Ῥορ]μοσ]ς, Ευωτιρίάϊ5 εἰ Αε[ομγΙ Ηρτος, τϊ 

{οἱαπι [ογιροτεί, ἀεϊπάςε [ἰαϊπα [αἱνος γεάάετεί. ὉὈΡί ααίεπι 

πιαση]ῃοο 1Π οΠΒΥΙ1 ορπή Ῥαταν]Ε, 4ποθ αἲ Αἰπεπίθηί-- 

Ῥι5. αεοερεταῖ» ταϊηα]ξς 411058 Υετο 1ρία ραγανεταί, αἆ 1ρ[οφ 

ΠΠ ΠΕ, τοραης αἱ οαἰπάεοίπι ἰα]επία ἰεπετεηί, αοοϊρετεπηί- 

46 πονοθ ΡγΟ ναιογίρις ᾳπος ἀεάϊι[εηί ΗΡεῖ, ΑἰλεπίεηΙ-- 
Ῥας. Πίαηαο {ΠΠ αποας ποπ πονος ΗΏχο08 πα[Τεί, απάᾳοῬ 
νετο τεπμΙ[Πεε, ΠΜ] α]αά Γαοϊοπάππι ετηῖ 116, ο αἱ τἱ]- 

ᾳπο αγρεηίαπα εκ ἴα]Ι οοπά[οπε αεεερεταηί, υῖ Ἰοο 1ρί 

ἀειπεγεπί, Π 1ἴ]]ε α«ποπε χο ἀείϊπετεί; Ρχορίθειθαφιθ 

Πονος ρχο αοοερεταπί εἰ ἀτρεπίιπα ἀεμημεχααῖ, 116- 
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Εά. Οµαχι. ΙΧ. [240.].. Γὰ. Βα[, Ὑ. (419.} 
ἀθγύριον. ὁ ὃ οὖν ζνήμων, εἴτ αὐιὸς ἑκόμισε τὸ βιβλίον 
ἐἴτε  λαβων ἐκ τῆς βιβλιοθήκης παρέγραψε, φαίνεται πρά- 
Ἑας ἕγεκα ογηματισμοῦ τοῦτο. μύνον γὰρ ἐπίστασθαι λέε- 
γων ἑαυτὸν ἃ δηλοῦσιν αἱ χαρακτῆρες, μισθὺν τῆς ἑξηγή-- 

σεως αὐτῶν εἰδεπράττετο καὶ εἴπερ τοῦθ οὕτως έχει, πι- 
Φαγώτερόν ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν βιβλιοθήκην ἀποκείμενον ὑπ' 

αὐτοῦ διεσκεύσσθαυσ. πολὺ γὰρ αξιοπιστότερον ἔμελλεν αὐ- 
τῷ τὸ τῆς ἐξηγήσεως ἔσεσθαι, τὲς βασιλικῆς βιβλιοθήκης 

ἐχούσης τοὺς γαρακτῆρας. ὕποπτος ὃ ἂν ἦν, εἰ αὐτὸς 
ἐκεμομίχευ τὸ βιβλίον οἴκοθεν: οὐ ὀκνοίην ὃ ἂν οὐδὲ τὰς 

ὑφ “Πρακλείου τοῦ Ἰαραντίνου τὰ καὶ τοῦ ᾿Ἐρυθραίου γε- 
Ζθαμµένας ἀποδείξεις τοῦ παρεγγεγράφθαυ τοὺς χαρακτήρας 
εἰπεῖν, εἰ μή 7ε τοῖς νῦν ἔχουσι πρόδηλον ἐνόμιζον εἶναν 

τοῦτο καὶ Όαττον ἔσπευδον απαλλαγῆναι τῆς τοιαύτης πο- 

λυλογίας. ἐπάνειμεο τοίνυν ἐπὶ τὸ. χρήσιµον, οὗπερ ἕνεκα 
κἀὶ τὴν τῶν ἀθῥώστων τούτων ἱστορίαν ἀναλεγόμεθα. }ὲ- 
λοῖον γάρ ἐστι διὰ τοῦτ αποθανεῖν νοµίσαι τὸν ἄνθρωπον, 
ὅτι τῶν διαχωρηµάτων ἐπίσχεσις ἐγένετο. οὐ γὰρ δὴ διὰ 

ΠΠΟΠ Ἱσ]έγ. πνε Ἡρταπι ἀρίο αρροτίανετῖ νο εκ Ῥίρ]ίο- 

Ππεςα αοεθρίο Ἱπίετ[εταεηί, οιαε[ίαθ σταἰῖα 1 {εοΙΤε νἰ- 
ἀθίιν, ΄ Ῥο]απι επι [6 1ρίαπι [οἶτο α[Πεγειπς ϱαε οἴνβγα- 
οίεγες {σπίβσοαηί, Ἱποναπα οκ Ἱρ[οταπα εχρ]απαίίοπε Γαοίε- 

Ῥαΐ. Οιοά Π Πία ε[ζει, ρτοβαρίῖ]ας ε[ί Ἡρταπι ἵη Ῥ1ρ]ο- 

ἴΊιεσα τεροβίαα αἩ 1ρ[ο αἀογπαίαπι ε[ο, Ίομσο [Πᾳμίάεπι 

ΠΠα]οΓεπι εγαῖ Ἱαδιίατα Πάσπι 1ρβας εκρἰαπαίῖο, Ριβ]οί]εσα 

γορία ομαγαοίετας Παρεηπίο, οἱ απίεπ Ἠργαπι ο ἆοπιο 

α[ρογία[ἴεί, [α[ρεοίας {α1[ῇοῖ,  Θοτῖρίας αὐ Ἠενασ]ίο {ππι Τα--. 

ΥΕΠΙΙΠΟ {μπα ΕΥΥΙΗΤαθοΟ ἀεπιοπ[ίταίΙοπε8 τείεττο ποπ ἁπαλί- 

ἴαταπι, αιοᾷ 1ΠΙεγ{ΓεΙ ολαταοίετες ε[ἴεαί, πα πεηίθια 

Ἱταρειίρας Ίιοο ιοοη ρογί πα ε[[ε οχΙ[Ππιατεπι εἴ α ἰα]ι 

πημ]1[οφ 1ο. οε]ετῖ!αν Πρετατὶ Ῥτορετατεπ. Δά πΠ]α 1ἴαφαε΄ 

χεᾷεο, ου] ρταίῖα αἱ ΄Ἱοταπι αεσγογαπα Ηϊ[ογίαπα αἆ πιθ- 

ΠΟΣΙΑΙΠΙ  16νοσαΙης. Πιάίοα]απι Παιίάεπι ε[ι εκΙίµπατε 

Μοπηϊασπα οὗ τὰ Ππίογ[α, ααοᾶ ἀε]εοίοππα πεεμίῖο {[αοία 

{αἴοί.  Ίοπ επἰπῃ Ρτορίες τεἰεηίϊίοπεπι ουΗξ, [εᾷ απο 
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Εὰ. Όματι. ΤΚ. [40.1 ἳ ΓΕ. Ῥαβ. . (419.) 
τὴν ἐπίσχεσιν ἀπέθανεν, ἀλλ ὅει συνέβαινεν αὐιῇ διὰ τοῦτ' 

ἐπέχεσθαι τα διαχωρούµενα, νεκρουµένων τῶν κατὰ φύσιν 
ἐνεργειῶν. οὐ γὰρ διότο ψυχρὰ καὶ πελιὸνὰ τὰ ἄκρέα κα- 
τὰ τὴν τρίτην ἡμέραν ἐγένετο, διὰ τοῦτ απέθανεν, ολλὼὰ 

διόει απέθνησκεν ἐνεκροῦτο καὶ ταῦτα. καὶ αὐτὸς ὃ ὃ, 
“Ιπποκράτης ὥσπερ μαντευσάµενος ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διη- 
γήσεως προσέγραψεν, ἀπέθανε κυναγχική.  κπαἰτοι προειρη- 

κωὠς εὐθιὶς ἐν ἀρχῇ, ἡᾗ κυναγχικὴ παρὰ Ἠίτωνος. αλλ ἡ 
κατὰ ιὸ τέλος προσθήκη ΄ τθιαύτην τινὰ ἔχει τὴν ἔνδειξιν, - 

ἀπέθανεν ἡ ἄνδρωπος αὕτη διὼ τὴν κυναγχικήν. οὕτως 

γοῦν ἔγραψε κᾷν τῷ προγνωστικῷ περὶ τῶν ὀλεθρίων κυ- 
γαγχὼν. αὗται γὰρ καὶ αὐθημερὸν ἀποπνίγουσι καὶ ὅδευ- 
τεραῖον καὶ τριταῖον.  εἰκὺὸς οὖν. καὶ τὴν προκειµένην ἓν 

τῷ λόγῳ Ίυναῖκα διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν τριταίαν, ἠνίκα καὶ 

τὰ ἄκρέα πελιδνὰ καὶ ψυχρὼ καὶ τῶν διαχωρημάτων ἐπί- 

σχεσις ἐγένετο, ὧστ εἰκάζειν χρὴ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἴσχυ-- 

ρν οὖσαν ἐξαρκέσαι µέχρι τῆς ἕ ἡμέρας. τὸ ὃ ἄχοι τῆς 

ὀγδόης ἀδύνατον' ἀλλὰ µέχρι μὲν τούτων ἅλις, ἐννοήδας 

1ρᾷΠ αεσῖἀετΙ! ἀε]εείοπες εατε ἀε[πετί {επάεπίῖρας αἆ Ἱπ- 

(εν]ίαπι παίπταµῬας {αποοπίρας, ΊἈΝοπ επῖπι φπ]α εχίγεπια 

{γὶσιάα εί Ἰἶνιάα Ίεγίιο  ἀἱε Γαεγαπί, Ρτορίογτεα ἆε[ιποῖας 

εί. [εὰ ααοά Ππίετιτεῖϊ Ίαεσφιε πποχίπα Ἠετεπί, ΑίΠπε 

α1ρίε Ἠϊρροοταίες ἵαπιαααπι ναιιοϊπαίας αἆ επαγτα[ϊοηϊς Π- 

ηεπι αἀ[οτΙρΠε, οι ἀἠριποία, εἰαπι[ι Παϊῖπι αὐ 1πΙΕο 

Ῥταεαἰκ][Πειί: Όπαε αησιποία αραᾶ ΒΙίοπεπι ἆεοππιρερα, 

νετιπι αἆ Ἠππο Άμεπι αἀ]εοίίο ᾳπαπάαπι Ἠαδεί ἀεπιοπβῄτα- 

Ποπεπι, Ἠαοο ππυ]ΙεΥ οἨ απΠπαϊπαπι πποτίπο εβ. ΒοπὶρΠί απ-- 

{επι Πα 1η Ῥτοβηοβ]ζο 4ε ρεγπ]εῖο[ς απρίη]:΄ Τρίαε παππᾷαθ 

εοάεπι ἀῑε [αΠοσεαπί εἰ Γεοππάο εἰ Τετίῖο. ΄ Ρατ εταῖ Ισίταν 

εἰ Ρτοροβίαπι ας 1Π οτ8ίΙΟΠ6 ΠΙΠΙΙΕΓΕΠΙ Ρτορίετεα ἰεχίῖο 

ἀῑε ππογίεπαι οΡῖτο, απαπ εχίτεπια {Τὶσιάα εἰ Ηνιάα ε[Πεπι 

αο ἀε]εδ[ίοπαπι τεῖεπεῖο Πεγεί. Οιαρτορίες οοπ]Ισϊιεπά πι 

εβί νίτεν 1ρῄας να]άα αᾱ αιἰηίαπι Ἠ[αάε ἀἶεπι Ρεγήιαπ-- 

ΠΠε, αἱ απίεπι αἆ οοίαναιη ΓμΠεοίεπε, Πετί ποπ Ρο[ιῖξ. 

Θεά 4ε Ἠῖς αιήάεια [αδ. Οπίδᾳπε γετο Ἱπτε]]εχεγίέ, αιοΙ 

6Α1ΕΝύ8 ΤΟΝ. ἉγΙτ. θα 
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Ῥὰ, Οµάγί. π. 240. 241 .1 Ἐὰ, Βα[. . (419.) 
δὲ τις ὡς, εδ) “πποκράτης αὐτὸς ἐνεκεχείριστο τὴν Όερα- 

πσίαν τῆς }υναικὸς ταύτης Σἴτὲ συνεπισκέπτετο τῷ Όερα- 

πεύογτε, πάντως ἂν εἰ καὶ μηδὲν ἄλλο, καταπλασμάτιον 

γοῦν ἐπέθηκεν 1 διακλυσμάτιον ἔδωκεν αὐτῃ. πεισθήσεταυ 

γοῦν παραλελεῖφθαι κατὰ τὴν διήγησιν τά τ΄ ἄλλα βοηθή- 

µιατα προσαχθέντα ἐν τῇ νοσούσῃ καὶ τὴν «φλεβοτομίαν, 

µόνον «δὲ κλυστηρα καὶ βαλάνου πρόσθεσιν οὐ προηγουµέ- 
νως, ἀλλὼ κατὼ τὸ πάρεργον γεγράφθαυ. διηγούμενος γὰρ 
τά τε ουρούμενα καὶ ἐκούμενα καὶ τὰ διαχωρούµενα κατὰ 

/αστέρα, προσγράφων [241] δὲ καὶ τὴν ἐπίσχεσιν αὐτὴν, 

ἐψ ὦν οὐδὲν ἀπέκρινεν αὐτομάτως ὃ κάμνων, ἐπὶ τούτων 

ἐν παρέργῳ προσεγραψὲ μετὰ τῆς ποιότητος τῶν ἐκκριθέν- 

των τὀ τ΄ ἀπὸ βαλάνου καὶ ἀπὸ κλυσματίου. 

᾿Εγὼ μὲν «ἀπηλλάχθαι τελέως ἠβονλόμην {δη τῆς 

περὶ τοὺς χαρακτῆρας ἀδολεσχίας. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἔταί- 
θων πολλοὶ συντελεσθῆναι τὸν λόγον ἅπαντα ποθοῦσιν, 

ἐμοί τὲ πολὺ µέρος τῆς φλυαρίας ἤδη ταύτης διήνυσται, 

ᾖνο. Ηιρροογαίος Ἠ]ας παπ]]οτῖς οπταΙοπεια Γα[οερεσῖῖ, Πνθ 

αμα οΠα οιταπίε οοπ/άεγτανεχῖ, Ῥτοτίας εἰ πα] αἰῑαα, 

[απο ραγναπ οαἱαρ]α[πια Ἱπιρο[αἲξ απξ ἀἰαο]γ[πια 1ρΠ ἀεάτί, 

Ρτοῦαλδῖ]ε Πίαπε ογῖ ργαεἰεγπαῖ[[α εἴζε 1π παχχαίοπε τε]]-- 

οἷα αικ]]ία 1 αερτοίαπἰο αἀμίριία, νεπαε(αε [εοίοπεπι, 

αρίαπα ααἴεπι οἰγβονοπι εἰ Ῥα]απῖ ΙΠΙΡΟΠΙΠΟΠΕΠΙ Πο 1Πι-- 

Ῥρεϊπηϊς, οαείεγιιπι οδΙίεν [οπιρία ε[ἴε: Όμπι επῖπι εἰ ᾳπαθ 

πηθ]απίαχ εἳ παπα ΝΟΠΙΙΠΙΙΥ εἰ αᾳααε Ρε α]ναπὶ΄ ἀε]ιοιαπι-- 

ἵαν, αζ]ααρίίααε Ρτγαείετεα [αρρτε[ίοπεπι, απο πμ] αεσες 

οχοεγπεβαί Ῥοεσ [α6, ἵπ Ἠῖ ππα οππῃ εχετοίοταπι οια]ίαίε, 

ορῖίεν σ]απάϊ εἰ ρατνί οἰγ[εσίς π[απα αἆ]εσῖε, 

Εαυϊάειι Ἰαπη Παίπεγαπι πιο ρτοτίας αἲ Ἱπιροτίαπα ἆθ 

οἰιαταςίοτ]ριι5 Ἰοᾳαασιίαϊο ἀῑ[οεάετε, {[εὰ αιιοπίαπι απο] 

Ρίατες οταΙοπεα Ιπίεσταπι αρ[ο]νι ἀε[μάεταπί, αίᾳαο πηπ]ία 

Ραχς Ἠαγηπα ΠΙΣΑΓΙΠΙ ]8π1 ἃ πιο Ῥετασία ε[ὲ, τε]ῖφα απ ἀά- 
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προσθεῖναι τὸ κατάλοιπον οὐκ ὀκνήσω. προηγούµην μὲν 
οὖν, ὥσπερ εἴωθα, τοὺς μηδὲν συντελοῦντας εἰς τὴν τέχνην 

λόγους ἰδίᾳ γράφειν, οὕτω καὶ τούτῷ βιβλίον ἓν ἀναῦεῖναν 
κατὰ µόνας γεγραμµένον, ἵν ἔχοιεν οἳ καὶ τοιαῦτα περιερ- 
}άζεσθαι βουλόμενου σχολάξειν ἀγρήστοις φλυαρίαις'. ἐπεὶ 
ὁ ὁρῶ προεληλυθως ἤδη τὸ δεύτερον ὑπόμνημα «τοῦτο καὶ 
μῆκος αξιόλογον εἰληφως, ὡς μὴ δύνασθαι μηκέτυ κατ αὐ- 
τὸ τοὺς δ΄ ὑπολοίπους ἀθῥώστους ἐξηγήσασθαυ καὶ προσ- 
Φεῖναι τὴν λοιμώδη κατάστασιν ἐφεξῆς γεγθαμμένην αὐτῶν, 

οὐ μὴν οὐδὲ διασπάσαι βούλομαι τὴν τῆς καταστάσέως ἑἐξή-- 

γησιν, ὡς µέρος μὲν αὐεῆς κατὰ τοῦτο γἐγράφθαι τὸ ὑπό- 

µνημα., τὸ ὃ ὑπόλοιπον ἐν τῷ µετ αὐτὸ" διὰ τοῦτο καὶ 
τὸν περὶ χαρακτήρων λόγον ἐν τῷδε συμπληρώσω», περιελων 
καὶ τούτων τὸν πιολὺν λῆρον. οἱ γὰρ. ὕσα λέλεκται. τοῖς 
γράψασι περὶ τῶν χαρακτήρων τούτων. εἰ ἐξέτασιν ἄγων 

παὶ διακρίνων, τά τ ὀρθώῶς εἰρημένα καὶ τὰ μὴ τοιούτως, 
οὐχ. ἑνὸς εἰς τοῦτο δεήσοµαι βιβλίου.  Ίγεῖται μὲν οὖν, ὡς 
ἔφην, ἁπάντων τὸ τὴν διάµετρον γραμμὴν ἔχον πε, σημαῖ- 

Ίΐεετε ΠΟΠ ΤΠΟΥΒΡΟΥ, Ἰίαφιαο ἆοογενεταπι, Ρτουί ουη[αενί, 

{εγπιοπες Π]]]] αἆ ατίεπι οοπ/{εγεπίθς [οδογ/[απι [οτίρετε, {ο 

εἰ Ἠῖο τοῖ Ἡβγππι πΏηπα ροχ [ο [οπρίαπι ήραστε, τέ απ 

1 ἴαμρις Ππαπῖίεν Ίαβοτατε νε]]επί πηρῖς πα]ρας οροε- 

ΥΠ ἀαγεπί,. Αἲ αποπίαπι Γεομπάμπ απο ΟΟΠΠΠΙΕΠ ΕαΓΙαπα 

Ίεπι ρταενεπ]{ε εἰ ε[αία ἀϊῑσπαπι Ρτο]ϊκιίαίεπα αεοερῖ[[ε νὶ- 

ἀθο, υῖ απιρ]μς ποπ Ρρο[πι 1π ἀρ[ο τε]Ίᾳιιοῦ 4εργος εχρ]- 

οαχε εί ρε[]οπίεπι Παΐμπι αΡ 1ρ[5 [οτρίαπι αἀάετε, ποπ 

ἴ8ηιεπ Παΐας εκρ]οαβοπεπι ἆἱβῄχαμετο γε]ῖπα, πί ρατς αιῖ- 

ἀεπι 1ρβας Ιπ Ἰοο οοιηπιεηίαγίο Γοηρία Πί, τε]αιπα Υετο {πι 

{εαιεπ!Ιῖ; οὗ 1 εἰ Γεγήιοπες ἆε οματασίετΙραθ 1π ος οοπι- 

ΡΙείατας [απα, οἰτοιπιοῖ[α Ἱαγαπα Ἠπβαγαπα παλ αάίπο, 

Ίαπα {ἱ ᾳααεσοπΙηφαε ἀῑοία [απῖ αὉ Ἱοχυπα οματασίεταα [οτί-- 

Ρἰοτῖριας ἵπ ΙΠαΙΠΠΙΟΠεΠΙ ραπ, εἶ 4παο τεοίε ἀῑοία [απί 

εἴ 4παε αἰίεγ ἀἱ]ιάίοανειο, ἩἨο ἨΠΠΙΠΙ α4 Ίου Πβγαπι 

ἀε[άεταίμτας. Ῥταεσεά]τ Ιριίας, τί ἀῑχί, ΟΠΊΠΕΒ, (ἶ π]θ- 

ἀίααι Ίπεατι Ἠαρεῖ πι πιθανὸν ρτοδαδἰιε Ρετρείμο Ἱωά]-- 

ρα 2 
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Ει Ολα, ΗΝ. Γ541.] «Ἐάι Ῥα[. Ὑ. (415:) 
νον ἀεὶ τὸ πεθανὀν. ' τελευταῖον ὃ ἤτου. τὸ υ γράμμα φαέ- 

νέται γεχραμµένον ἡἢ τὸ 8. τὸ μὲν ὑγείαν, τὸ δὲ θάνατον 

σηααἴνον, ἔμπροσθέν ὃ αὐτῶν ὃ τῶν ἡμερῶν αριθμὸς, ἓν 
αἷς ἐνόσησεν ἢ ἀπέθανεν. ὁ κάμνων. οἱ ὃ'' ἐν τῷ μεταξὺ 

τούτων χαρακτηρες ἅπαντες μὲν εἰσι διὰ τῶν γραμμάτων 
ᾱ σημαίνει τὰ ος τῆς φωνῆς, πλὴν τοῦ κάτωθεν ἄπε- 

στιγµένου δέλτα, τίνα δὲ διάνοιαν ἕκαστος αὐτῶν ἔχει δη- 

λώσω. ᾿μεμνημένων οὖν ἡμών ὅτι τὰ πρὸ τοῦ τελευταίου 

τῶν χαρακτήρων, ὑφ. οὗ θάνατον ἢ ὑγείαν ἔφαμεν' δηλοῦ- 

σθαι γερομμένα, τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν σηµαίνει, περὶ 
τῶν ἄλλων ὅσα μεταξὺ τούτων τε καὶ τῆς ἀρχῆς γέγραπται 
ποεήσοµαι τὸν λόγον" τὸ μὲν α δηλοῖ αποφθορὰν, απώλειαν, 
τὸ δὲ γ γονοειδὲς οὖρθον: τὸ ὃ ἀπεστιγμένον, οἶάπερ. ἐστὶν 

ἃ κάτωθεν ἔχῃ τρόπῳ τοιῷδε γεχραμμµένον ὃ. διαχωρούμενα 
ὃς ἱδρώεων καὶ διάθῥοιαν μαὶ διαφόρησιν μαὶ συνελόντυ 

φάναι Ἀένωσιν ἠντιναοῦν σημαίνειν βούλονται. τὸ δὲ ε 
ἐποχὴν, ἔδραν. τὸ δὲ ὃ δήτηµα, τὸ δὲ ὃ θάνατον, ὡς πρθεί- 

εαἩ5,. Ουῖ νεγο οἰαταοίεν Ππεπι {αοιῖς Πίετα νε] ο νε] ὃ 

[οηρία νιἀοπίαν.  ΊἨ]α ααἰάεια ὑγείαν, Ίος ε[ὶ [απιίαίειι, 

Ίασος νοτο θάνατον, τὰ εΏ πιογίεπα, [σηϊβοαίι. Απία Ίος 
ααίοια: ομαγαοίοτας Ρομτίατ ἀἴσταπα πα πετας, ἴπ ϱπ1ραδ αε- 

πεγ ἀπί. Ἰαροτανιί απ πιεί,  Μεά οἰατασίεγε ΟΙΠΠέ6 

ααἱάσπα Γπης οκ Ἠχοτῖς, Έα νοσῖς ἐ]σπιθηία [Πἰσηϊβοαιε, 

ΡΙαεἴδ; ὁ ́  4εογ[άΠά ψεῄεκαπα,  ΟαπΙ αμίθηα Ιπὲε]σεπίῖαπι 

βησιι [ον Παπίας οβεπᾶαπι, Χο Ιβάν ΠΠεπιΟΓες, Πΐίθγας 

απἲο  ομαγασἰογιπ!, α]ὔπναπι, α πο [αἰηίεπι απ πιογίεπα 

Πρι Ποανϊ ἀῑκίπιας, ἀο[οηρίας, ἀῑετιαι ἨΠθγΗπα ποίατο, 

4ο οαεἰονῖς αιήβιισάαι 1πίος Ίνα εἰ Ῥνϊποϊρίαπη [οριῖς 

νοιρα; {αοϊαν [ημας -ᾱ- πἶάεπι ἀποφθορὼν ἡἢἡ ἀἁπωλείαν 
οουγαροΙεα ΄ αιιΕ) ΠιΕονέανα Ρνοςξ, } νοχο υπίπαπι σθπῖ- 

μας Πππή]οπα,  ὃ τεβεκαΠ οι]αςπιοςἳ. αι αοά ἀθογ[απι 

Ίος πιοάο [οὔρίαα λαβεαί ὃ, ἱδρῶτα καὶ διάρῥοιαν καὶ 

διαφόρησιν, Γιάοτεπι, ἀἱαγοεαπι εἰ ἀι[οι[ῄοπεια εἰ, αξ 

Γαπηηα να Οἶσαπα, εναοιαομθΙ απαπιουπιφις Πρπίβεατο 

νεἰηῖ, ἕ απ{ευι ἐποχὴν, Ίου εΠ. νεα ΕῖοπεΠα, Ππάϊσαι αϊ [ε-- 

ἀεπι, ἕδραν. ὃ νενο ὄήτήμα φιαε[ίοπεπι. Ὁ, θάνατον ΠΙΟΥ- 
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ρηταιι τὸ δὲ ο ἱδρώτα, τὸ δὲ κ κρίσιν ἢ ποιλιακὴν διάθὲ- 

σιν. τὸ δὲ µ µανίαν 1 µήτραν, τὸ δὲ ν νεύτητα καὶ νέπρω- 

σιν, τὸ δὲ ξ ξανθὴν χολὴν καὶ ξένον τι [245] καὶ σπάνιον 

καὶ ξυσμὸν καὶ ξηρότητα. τὸ δὲ ο. ὀδύνας 1] οὗρον, ένιου 

δέ φασιν ὕταν ἐπικείμενον ἄνωθεν ἔχη τὸ υ, τὀτὲ σηµαί- 

γειν τὸ οὖρον αὐτὸ, γραφόμενον ὡς είωθασι τὸ οὕτως γρά- 
φξιν. τὸ δὲ π πλῆθος πτύελον ἢ πυρὸν Ἠἢ πυρετὸν 1] 

πγεύμονος πάθος. τὸ πι ὃ ἓν αὐτῷ μέσον ἔχον ιὸ ο «α- 
δότι προείρηται, τὸ πιθανὸν ὅηλοι. τὸ δὲ ϱ ῥύσιν } ῥϊγοο 

τὸ δὲ φ φρενῖειν ἢὴ φθίσιν, τὸ δὲ σ σπασμὸν ἢ στομάχου 

κάκωσιν ἡ στόματος, τὸ δὲ ε τύκον, τὸ δὲ υ ὑγείαν Ἠἡ ὕπο- 

χόνδριον. τὸ δὲ χ χυλὴν ἢ) χολῶδες, τὸ δὲ Ψ ψύξιν,. εὸ, δὲ 
ὦ ὠμότητα. 

ἴοπι, αἱ Ῥταεϊείαήι ο, ο, ἱδρῶτα (μάοτεπη. 3, κρίσεν 

Ἱαάιοπίοπεπα αἲί εοε]ίβοαπι αΠεοΙΙΟΠεΠΙ. µ µανίαν; Ἱπ[α- 

ηἶαπι απί μήτραν υἴετατα. ν γεύτητα νεὶ νέχρωσιν ]ηνει- 

{έθνη νε] ΙΠἱεγπεσίοπθτη. ἕ Υετο ξανθὴν χολὴν [αναπι Ὀῖ- 

Ίεπι, ξένον τυ καὶ σπάνιον καὶ ξυσμὸν καὶ Σηρότητα, Ῥε- 

τεστίπηπι αφ], ΤΑτΗΠΗ, ταπιεΠίηα οἱ ῄοςμίαίεπα. 0 αμίεΠι 

4ο]ογθς νεὶ ατίπαπι.. ΔοπιμΙς α]άπῖ απάπα [αρταροβίππ υ 

λαβιεσέ, ατῖπααι ἔαπο ἀρίααι [ορ πα Πσηίβοατε, υἱ Παν 

{οθετο οοπ/[αενετἠΠξ, πυ νετο πλῆθος ἢ πτύελον ἡἢ πυρὸν 

ϐ) πυρετὸν ἢ πυεύμονος πάθος, ῬΡ]οπϊαΦίήεπα νε] (ρα ιτη 

νε] (π]οιπι  νει Ίεργεπι τεὶ ῥρα]πιοιῖς΄ α[Πεοίαπι. που νενο 

1 πιεᾷίο Ἰαβεμς, αξ ριαεάΙοϊΙπι «ΘΠΙ, πιθανὸν ογεάϊἰδί]ο 

ποῖαῖ; ϱ ῥύσιν ἢ ῥῖγος [Πιπίοπεπα γεὶ γίδογεπι, τὸ δὲ φ 

σρενῖτιν ἢ φθίσιν ῥ]νεπ]ἶάεπι νεὶ ΡΙΗΙβπ: σ σπασμὸν νοι 
στομάχου κάκωσιν ἢ στόματος οΟΠΝΗΠΙοπεΠι νοΙ [οιαο]εί 

απὶ ογἵ5 πια]Π]Σ Ἔ νετο τόκον ρατίπαι; υν αιίεπι -ὐγείαν 
Γαπίαίεπι γε] ὑποχόνδριον Ἱγροσλμοπάγίιπι; χ χολὴν νο 

χολῶδες Ῥΐ]επι γεὶ Ὀἱ]]οίπας Ψ, ψύξιν Πριν, ὦ ἀοπίιο 
ὠμότητα οταάιίαίεπι, ν 
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ε, 
Τὸ µειράκιον ὃ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῃῇ, πῦρ ἔλαβεν 

ἐκ κόπων καὶ πύνων καὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος. τῇ 
πρώτη κοιλία ταραχώδης, χολώδεσι πολλοῖσι λεπτοῖσι, 

οὖρα (418) λεπτὰ, ὑπομέλανα, οὐχ ὕπνωσε, διψώδης. 

δευτέρη πάντα παρωξύνθη, διαχωρήµατα πλείω, ἀκαιρό- 
τερα, οὐχ ὕπνωσε, τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, σμικρὰ 
ἐφίδρωσε. τρίτη δυσφόρως, διψώδης, ἀσώδης, πολὺς 

βληστρισμὸς, ἀπορίῃ, παρέκρουσεν, ἄκρεα πελιὼ καὶ ψι-- 
χρὼ ὑποχονδρίου ἔντασις, ὑπολάπαρος ἐξ ἀμφοτέρων. 
τετάρτη οὐχ ὕπνωσεν ἐπὶ τὸ χεῖρον. ἑβδύμη ἀπέθανεν, 
ἡλικίῃ περὶ ἔτεα πι, ἕ, 9. 

”4ρξασθαι μὲν τὴν νόσον αὐτῷ φασὶν ἕκ κόπων ἐπ 

ἀήθεσι γυμνασίοις γενομένων. ἴσμεν γὰρ ὅτι πόνους ὀνομά- 
ζει τὰ γυμνάσια, καθαπερ καὶ ὅτι κόπους τὴν διάθεσιν 
τοῦ σώματος, ἐφ ἧς εἰ καὶ βραχύ τις κινοῖτο, τονώδης 
αἴσθησις ἢ ἑλκώδης αὐτῷ γίνεται. προσθεὶς δὲ τοῖς πύνοις 

γ. 

Οἱ αἀοίε[οεις ἵπ πιεπάαεῖμπα Πογο ἀεεμπιδεδας, επι εν 

ἰα[[πιμαἰπίδιιε, ἰαδοτίδμς, αοοµγ[ιδµς Ῥταειεγ οοι/μεειὰί- 

πετ τσηὶς ργε]επαίι. [Ὠγίπιο ἀιε αἴννς εμγδιίεπία δΙ[ἱο-- 

{5, εορἰο[ῖς, επιμίδις; μγίπαε ἴεπμες, [μπίρας πο 

ἀογπεϊνῖε; [εεἱζμπάμς. Φδεεµπάο οπππία εκαοετδαῖα [μπες 

ἀε]εοίίοπευ ρίμγες, ἰπιρογεμπίογεςν ποπ ἀογπαϊνῖε, πιεπεῖς 

Ρεγιμγδαείοπες, αἰφιωπεμίωπι [μάαμι.  Τετεο πποίε[ζθ 

α[Γεοειµς, [εἱδιπιάμςν απαἰμςν Ἱπαρπα ]αειαεῖο, απδμ[ία, 

επίγεια Πυϊάα αο [τρίάα, Ιγροε]ιοπάγί οοπίεπ[ο [μὸ- 

πποἰὲς πµιγίηφιε. Ἅ()μαγίο ποπ ἀοτγππψίεν ἵπι ἄειετιις 

γµί.  ΦερΙίπιο οδΙΙ, αεἰαίε αππΟΤΜΊΤΙ Ρτορε υἱσιπίῖ, 

Ἱποερ][ῇα απ]άεπι 1ρΠ ππογραπι αἲί ες Ἰα[ιαάϊπῖρας 

Ρτορίει ἀη[ιείας εκογοἰία[ίοπος ορογίῖδ. ΘῬοίπι επΊπι πό- 

νους ]αβοτες εχετοϊίαἰΙοηε επι νοσατε, «απεπαάμποάαΠῃ΄ 

εἰῖαπι κόπους οοτροΓῖ αΏεοίιβ, Ιπ φπάδας εἰἰαπΙῇ Ρρατίπα 

9ης Ἰπογεαίας, {εηβνας νε] πἱοεγο[ας 1ρῇ [οπ[ας οκ- 
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τοὺς δρόμους ἐκ περιτφοῦ δοκεῖ προσγεγραφέναι τοὺς πό- 

νους, περιέχονται γὰρ ὡς γένος ἐν εἴδει τοῖς δρύµοις. διό 

τινες ἀντὶ τοῦ πόνων. πύτων ἔγραψαν, ἐπαλλάξαντες τὸ 

πρῶτον ν τῆς δευτέρας συλλαβῆς εἰς τὸ -τ. ἡ δὃ) ἐφεξῆς 

πᾶσα διήγησις τῶν συμβάντων τῷ μµειρακίῳ παράδειγμά 
ἔστιν ὀξέος νοσήµατος ἓἕν ἡλικίαις καὶ μάλιστα τῶν νέων 
γινομένου. τὰ μὲν οὖν ἄλλα συμπτώματα τῆς κατῷ τὴν νὀ- 

σον ὀξύτητός ἐστιν, ἐξ ὧν δ ἄν τις προγνῷ κίνδυνον ἢ θά- 

νατον ἐν μὲν τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν. εἴρηταε, τὸ ὑπομέ- 

λανα οὖρα, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν τὸ ἁμικρὼ ἐφίδρου, κατὰ 
δὲ τὴν τρίτην ὁ πολὺς βληστρισμός. ἐν ἁπάσαις δὲ ταῖς. 
ἡμέραις τὸ μηδ ὅλως ὑπνώσαυ. ταυτὶ μὲν οὖν κινδυνώδη. 

τὰ ὃ ἄκρεα πελιὰ ψυχρὰ γενόµενα, τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶν 
ἐν ὀξεῖ πυρετῷ Θανατῶδες καὶ μᾶλλον . ἔτο κατὼ τὴν ἡλι- 
κίήν ταύτην. ᾖἨίνεταυ γὰρ τοι δια μέγεθος ὑπερβάλλον 

τῆς ἐν τοῖς σπλά)χνοις φλεγμονῆς 3 σβεννυμένης τῆς ἐμφύ- 

του Θερμασίας. περὶ δὲ τῆς καθ ὑπολόνδρια [245] ἐντά- 
σεως ὑπολαπάρου φθάνομεν εἰρηκύτες ὅτο τὴν χωρὶς ὄγκου 

οὐϊαίατ, Όμία νετο Ἰαδοτίρις ουσίας αἀάῑάιξ, [απρετῇιο 

Ίαροτες αά[οτιρβίε νιἀείας, ααῖ ουτ[ιρα8 ταἱ σεπιθ ἴπ [ρε- 

οἷε οοπ{ϊπείητ. Ἰάεο αιΙάἆαπι Ρο πόνων πὐτων Ῥτο Ίαβο- 

τ1ρᾶς Ῥοίῖρας [οἱρ[εγαπίέ, ν Ῥτίπιαπα [εοιπάαο {7]]αβρας 

ἵπ τ πιμίαίιο. Γοῖα {εᾳαεΠ8 επανταίΙο ΕΟΥΗΠΙ 41αε αἆο]ο- 

{οεεπᾶ οοπἰϊσετιωί, αἱ εχκειπρ]απ εβί αοιῖ πιοτβΡί 1π αεἰα- 

ἴεπι ΠΙαχΙΠιθ ΊΠνΕΠΙΠΙ οαάεηίῖ. Παφιιθ οπείετα [γπιρίο- 

πηαῖΐα αουπηϊη]5 πποχΡῖ ΓΗΠΕ,  Ὁπάε γετο δια Ρεσίοπ]ι1Πι 

νε] πιογίεπι ργαεπονογὶῖ ΡΤΙΠΟ φιάεπι ἀἷε ἀῑοίιη ε[ι υτῖ- 

παρ {πρηίστας οἱ [εειπάο αΠοιπαπία]απα Γμάανιί, Ιετίιο ἄῑε 

πιασηα Ἰαοία[ίο, οπηπῖρας απίοπι ἀῑεριις πΙμ Ῥτου[ις ἆοτ-- 

πηϊν]{[α ρτοπιποία!. Ἠαθο Ἱριίας ρετ]ομ]οία; εχίχοπια ρᾶχ- 

παπι Ἠνιάα εί ἠπὶσιάα {ετίο ἆἀῑε οροτία, Ἰεία]ῖα, αἴφιε 

οΙΙαπηΙὴ Ίναο 1π αεἰαίο. Που απῑεπα Πέ απῖ ρτορίεν εκ- 

εεάεπίοιπα πιβσηΠ[πάίπεπι ΡΗ]εσιποπες ν]ίοετα οΡ[ιἀεπίῖς αιιί 

οα]ογῖ5 παἰϊνΙ επἰΙποίίοποπι. Ώε Ἠγρουποπάτίοταα απίοπι 

οοπ{ο/[ίοΏο Γαβλο]1 Ῥρτῖιις ἀἰκίας Πρρουταίεια (ο [ΙΟεΠ’ 



κ 
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τᾶσιν ὁ “πποκράτης δηλοῖ διὰ τῆς εἰρημένης Σθξέωῤι ἐν- 

δεύκνυταυ δὃ' ὁ τοιαύτη τάσις τῶν μὲν έξω σωμάτων, ἅπερ 

οἳ κατ κήασαςιό »εισό μύεο» οὐδὲν φλεγμαῖνον, ἤτου δὲ 

τὰς φρένας ἡ) τὸ ἧπαρ ἢ τὸν σπλῆνα. πινδυνώδη δὲ ταῦτα 
ι ” 20. -” ο τε / 

σὺν τοῖς ἄλλοις. ' τοῦ δὲ Θανάτου σήασῖον ἱκανὺν ἡ πελίω- 

σίς τὸ καὶ ψύξις τῶν ἄκρων ἐν τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶν, ἐν 

ὀξεῖ πυρετῷ καεὼ τὴν εἰκοσαετῆ ἡλικίαν γενόµενα. διὰ εού- 

του δὲ καὶ µέχρι τῆς ἑβδόμης ἡμέρας ἐξήρκεσιν ὁ νεανίας, 

ἴσως καὶ ἄλλως ἰσχυρὸρ ὠν φύσει τὴν δύναμιν, οὐ µόνον 
Ν Ν 5 Σ 3, ” ”, 3 

δια τὴν ἠλικίαν. ἃ μὲν οὖν ἄν τις ἕν τῆς περὶ τὸν ἄθ- 
ς ρω ς ῃ { / η Π 4 ν ὁωστον τοῦτον ἱστορίας 'λάβου χρήσιμα ταῦτ ἐστί. τὸ δὲ 

τὰ ε ῃ Ζ. ο ῃ / . ᾿ , 
ζητεῖν ἐν ποίᾳ πόλει καλεῖταί Ὅυν χωρίον ψευδὲς, καῦαπερ 
3 ὕ ε ” Π / 3 / ” 3” 

«4θήνησιν ἡ των ᾖερκώπων οὕτως ὠνόμασταυ, σα ταλλα 

τοιαῦτα καθ ἕκαστον τῶν αθῥώστων ἔνιου τῶν ἐξηγητῶν 
ἔγραψαν, οὖκ ἂν ὑπερέβαινον εἴ τι χθήσιμον ἐν αὐτοῖς ἑώ-- 
θων εἰς τὰ τῆς τέχρην ἔργα. ὀξὺ, τοῦτο γέγραπται µε- 

ταξὺ τοῦ προγεγραμμένου καὶ τοῦ Ῥέλόρεος Ἰφαφήσεσθαω, 

δυνάμενον ἑκατέρῳ προσνέµεσθαι, Φαινομένων 7 ἀμφοτέ- 

οἶίτα ἴΠΙΠΟΤΕΠΙ ρου ρτο]αίαπι ογβἰΙοποπι Ιπάίσαχθ, ΟΠεπάϊτῖ 

Ἠ]1ςπιοᾶί {εΠΠοΟ πα]]απι εχίετποἵαπΙ οοχρογαπι ουἳ ἵπ' αὓ- 

ἀοπιῖπο ΓΠαπί ππα[οα]ῖ, ορβάετὶ ρΙ]ερποιες Γεὰ νεἰ Γερίιιπὰ 

{ταηδνεγ[απα νε] Ἱιεραυ νεὶ Ἠεπεπε, Ίαεο ΠΑΠΙ(1Ε οσα σα6-- 

ἴενῖς Ρεχγίομ]ο[α [μπί, Μοτῖς ααἴειι βεπαπι Ἱάοπεαπι ες. 

εχΙΤΕΠΙΑΥΗΙΠ Ρατίτιπα ἔπιπ. νος ἴαπι {π]ρις ἱαγιῖο ἆῑο ἵπ 

Γεῦτα αοιία νἱσεῄπιο αεἰαίῖ αΠΠΟ {[αοία, Οπαρτορίος αἆ 

Γεριίππππι π[ήαθ ἀῑσιπ [ιῃεοῖί αἀο]ο[οσοης. Αίαπα {ουἱαί[[ς 

ιαπ οὗ σα(απ1 ᾳαοᾷ γ]βιας ε[[εί παίαγα ναλά15, ποπ 

Γο]απῃ Ρρτορίεγ αείαῖειια. Όπας Πίαφπε { ααῖς εκ Ἠα]ας ἆε- 

δτὶ Ἠϊβογία οορετῖέ, Ίαοο Πιπί τπ]ία. Όπασγεγε απίεπι 

αἩα Τμ οἴν]ίαία Ἰοσιι5 α]αᾳαῖδ πιεπάακ νοσείαν, γε]αῖ ΑίΠε- 

πὶς αβαίογαπι ααἲ Οετοοριπα {ογιπα αρρε]]αίαπα ε[, οἱ φας 

παπι ἰα]α πι Πησι]ῖ5 αερτῖ ποππα Ππιοσρτεῖες [οπίρία- 

ταπῖ, ΑΠ απιά Ἱπ 1ρῇ5 αἆ αγ ορεγτα οοη/{εγτο νἰεγοιη, 

πο Ργαεἰετιηϊ(ίεγεια. ᾿Οξὺ αομέπι Ἱπ ΠΙθᾷΙο ἴαπι ῥρταθ-' 

Γογριῖ αεστὶ ἴαπι ργαε[ορειάΙ Πορίαπι ο, αβασπατί 
πἰγῖᾳαο να[επςδ, αιιοά αίεγᾳαθ αοωίο αερτοία[ε νιάοεα[ι, 
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θων ὀξέως νενοσηκέναι. ἀλλ ἐπεὶ καὶ κατὰ τὴν προγεγθαµ- 

µένην ἀθῥωστου τὴν πυναγχικὴνν ἐπὶ τῷ τέλει πρέσαειται 
. η 2 2ης / » ἃ ” -” ” ; 

τὸ καὶ τισιν ἆλλοις ἀθῥώστοις ἐπὶ τῇ τελευτῃ της δι)γή- 
” 4 - μ Π 

σεως προγέγραπταί τι τοιοῦτον, δι οὗ τὸ χρήῆσιμον ἐμφαί- 
- ς ’ 3 , ” ’ ” 3 ῄῳ 

φεται τῆς ἱστορίαςα ευλογώτέρὀν ἐστυ τῷ προτέρῳ τῶν αθ- 
κ' ας π) ὴ -” 

ῥωώστων προσγεγράφθαι τὸ ὀξύ. τάχα ὃ ὁ τοὺς χαβακτῆ- 

ϱας προσγράψας καὶ τοῦτο προσέγραψε καὶ μικρὸν ἕστερον 

ἐπὶ τοῦ δεκάτου κατὰ τὴν τάξιν αἀθῥώστου περὶ τών οὕτω 

προγεγραμµένων εἰρήσεταυ τὲλέως. 

᾿Ἐπεὶ δὲ βέλτιον οἶμαι τὴν λοιμώδη καιτάστασιν εἰς τὸ 

τρίτον ὑπόμνημια φυλάξαι, προσθήσω τοῖς προειρηµένοις ἔνια 
τῶν ἠμφισβητημένων τοῖς ἰατροῖς περὶ τῶν προσγεγραμμέ- 

νων σηµείων τῇ διηγήσευ τοῦδε τοῦ µειρακίου κατὰ τὴν ὅ 

ἡμέραν ἀποθανόντος. ὁ μὲν γὰρ Φήνων ἔγραψε τούσδε τοὺς 

χαρακτῆρας. πρῶτον μὲν ἁπάντων τὸ π, τὴν διὰ µέσου 
γθαμμὴν εὐθεῖαν ὀρθὴν ἔχον, ὃ τοῦ πιθανοῦ διὰ παντὸς 

εἶναι σημεῖον γέγραπταυ. δεύτερον δὲ ξ καὶ τρίτον ἐπ αὐ- 

Ρε αιποπῖαπα 1 ρταε[οΠρία Ἀεστα ογπαποµῖοα αἆ παπι 

αἀ]εοίαπι ες, αἱδᾳαε ἨΠοπΠΙ]18. 4ερχῖ»  αἆ εκρ]απαϊοπῖς 

Ἠπεπι απιὰ ἴα]ε αἀ[ον]ρίαπι ε[ί, Ρρες αἀοά Πβονίαε η] [ας 

βρρατεαξ, ταἰἰοηπῖ πιασῖ οΟΠ{ΕΠΙαΠΕΙΠΙ 96σγο Ρτῖοτί γετραπι 

ὀξὺ αἀ[ονῖρίαπα ο{[ε, Ἐοτίαα νετο φπὶ ομαγασίετας αἆ[οτ]-- 

ΡΗΐ, Ίιοο ᾳποφιο α{οτΙιρβί; [εὰ Ῥαιίο Ροβ; ἀεοῖπο οτάῖπε 

ΙΠ 4εστο ἀε Ἱία αἀάῑίῖ5 [οπρίατῖ Ρίαπο ἀῑοίανας Γαπη, 

Οµῖα Υετο «ομ/{α]Εἶας εἶζο ααβατος Ῥε[μεπίεπι βαξινη 

"αἆ Γετίῖιαι οομημποηίατίαπα {εχνατε, Πομμα]]α Ρργαε{οιῖς αά- 

Πείαπι απο αριά ππηεάίοο ἵπ εοπίτογετία νετίαπίυχ οκ 

Πσηϊῖς αἀο]ε[οεπ[ῖ επαγγαΙοπΙ αἁ[οτὶρί15 ἀῑθ [ερίῖπιο πποτί 

ΡεγεπηΏ. {2έπΠο παπιφθ Ίο ΓοΙρΗί εἰαγβοίενας, μα 

ααἰάεπα οπωπ απ πε Πμσαπα 1π πποᾷῖό τεοίαπι Ἠαβθις, φποά 

πιθανοῦ εγεάἰδι]ίς Ρεγρείιο βρπαπι είΤε [οεἱρίαπι ε{ι. 96- 

ουπάαπι απίεπα ὅ, αο (ενίίυπα αἲ αρ[ο ὁ οἱ αυατίυπα ὅὉ, πο, 



θἱ8 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΟΠΗΙΙΩΝ Τ 
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” / Ἆ Δ ΔΝ 

τῷ ὅ καὶ τέταρτον τὸ ὃ. πι, ξ, ὁ, Ὁν τὸ μὲν οὐν ὅ την 
” ”. Δ 

ἑβδύμην ἡμέραν φασὶ δηλοῦν, τὸ δὲ 9 τὸν θάνατον. αλλα 
ταῦτα μὲν ἐπὶ πάντων κοινά. τὸ δὲ ἕ ένον σημεῖον εἴναυ 

΄ κ.” 4 Ν ’ Π ο ’ 3 3 μά 

βούλεται. δΣένον δὲ το γεγονέναυ φησὶ τῷ µειρακίῳ ἓν αρχΏ 
-” / .) ΄ / ”, 

τῆς διηγήσεως ἓἕκ κύπων καὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος εἰς 
/ ” ” 

τὴν νύσον ἐμπεσεῖν αὐτό. τὰ μὲν οὖν ἀντειρημένα τῷ Ζή- 
- [ή - . - 

γωνε περὶ τοῦ πρωτου σημείου τοῦ τὸ πιθανὸὀν δηλοῦντος, 
Δ ”, Σς 

ἐπειδὴ κοινὰ πάντων ἐστὶ τῶν ἀθῥώστων, ὀλίγον ὕστερον 
... / ] Ν 3 ως 

ἑὼν ὀόξω, πρότερον δὲ τὰ κατὰ τὸν προκείμενον ἄθῥωστον 
3 3 , / 

ἰδίως ἐδητημένα σκεψύμεθα, διότι περὶ πράγματος ἑατρι- 
-” - . 3 ’ 3 5 

κοῦ δοκεῖ τὴν ἀμφισβήτησιν εἰρηκέναι. γράψαντος γὰρ, ὧδ 
ή / ” 3 Ν , ” ΄ ἀπ 

καὶ πρὀσῦεν ἐφην, οὐ μικρὸν βιβλίον του Ζήνωνος πὲρε 
-- { χο» 2 -” - 3 ῃ 

τῶν χαθακτήρων, εἰ ἕτερόον αὐτοῦ µεῖδον, πολλωνίου 
” ως Δ 3 3 ο 

τοῦ ἐμπειρικοῦ πρὺς αὐτὸν ἀντιγράψαντος, εἴθ ὕστερον 

πάλιν ἐκείνω τοῦ Ζήνωνος ἀντειπόντος, ᾿«πολλώνιος [244] 

ὁ Βιῤλᾶς ἐπικληθεὶς ἔγραψε μετὰ ταῦτα καὶ αὐτὸς δη, 
” ”. ο) , ει νν ” ῃ 

τεθνεώτος του Ζήνωνος, βιβλίον υπὲρ των χαρακτήηρωνν 

οὐ µόνον διεσκευασµένους ἑλέγχων, ἀλλὰ καὶ τὸν καλούμε- 
.. 3 2 - [ Π 

νον παρεξέλεγχον ἐπ᾽ αὐτοῖς τὸν Ζήνωνα ποιησάµενος. ὡς 

ε, ὃ, 9, δ, Ίίαπας Γερβπιαπι ἀῑθπι βσαϊ[εατϊ, Θ νετο θά- 
νατον Ἱπογίεπις Θεά Ίιαεο απϊάσεπα 1π οπιπῖρας οοπιππμῖα. 

Η]αά ἕ οκίειπαπι Πσπαπι ε[ἴο νι]. Εκίεγπαπι ααίεπι 

αἀο]ε[οοπεῖ Γα[αο αἲί 1π επατταϊιοπῖς ρτ]πεῖρίο εκ Ἰα[ιιά]-- 
πῖρας εἰ οπτίρας ρταείεγ οοπ/[αείιάϊπεπι ἁρ[απα 1Π πιοτραπα 

Πποἰά1[Τε. Όπααε ἰσίίαγ αἀγετί[ας ΖΕΠΟΠΕΠΙ ρτοπαποϊαία [απ 

4ο Ρτίπιο βῄσπο πε Ιπάϊσαπίε, αποπῖαπι οιπηῖρας 8ερτο- 

ταπίίρις εκ 1[απ{ οοιηπααη]ᾶ, Ῥαμ]ο Ῥροβί, Π νιάστο, αἀ]ίοῖαπη. 

Ῥτίας απίεπι πας 1 Ργαε[επΙ 4θβτο Ργ]ναἰἶπαι απαεγπίατ 

οοπ[άσγαπηιῖδ, Ύιοᾶ ἆ6 το πιοᾷῖσα οοπίχογετβαπι πιον]/[[α 

νἰάσαίασ. Όσα επι [οηρ[[ει, αἱ εἰ ουίεα πανγανῖς 

Ῥείπιυπα Ἡβτυη Ζεπο 4ε οἰατασίειῖρας, ἀεϊπάο αἰεγιπι 

ἀρ[ο πιά]οτεπι Αρομοπίαθ οπρίτίοις αἀνεν[ας 1ρ[απι Γογῖ- 

ΡΗΠΕΙ, πιοχ Ρο[ίσα ΙΣΠ 11 Ζεπο οοπίταάικιΠεί, Αροι- 

Ἰοπῖμς «ορποπαάπαίμς Ρίρ]ας [οτιρβί εἰ 1ρίε πιοτίἁο Ίαπι Ζο--. 

ποπς, 4ε οἰαταοίἰετίρας Ηβγήπη ΠΟος [ο]απι αρραταίοδ οοΠι-- 

Ῥτε]επάσαςδ, [εὰ οἰίαπι Γαπροιγοργε]επ[ίοµιοα γοσαίαιι 1 
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γαρ μηδ) ἑρμηνεῦσαυ δυνηθέντος αὐτοῦ καλώς τὰ διέσκευα- 

σένα πρὸς τοῦ Ἰήνήμονος, αλλ" ἓν οἷς ἠπύρει πιθανολο- 

γίας, ὑπαλλάττοντος τοὺς χαραπτῆρας εἰς εὐπορίαν ἐξηγη- 

σέως, οὕτω πεποίηταυ τὴν ἀντιλογίαν, οὔτε τὸ κατὼ τὴν 

βασιλικὴν βιβλιοθήκην εὑρεθὲν οὔτε τὸ ἐκ τῶν πλοίων 
οὔτε τὸ κατὼ τὴν ὑπὸ Βακχείου γενομένην ἔκδοσιν ἔχειν 
σάσκων οὕτω τοὺς χαρακτῆρας, ὡς ὁ Ζήνων ἔγραψεν ἐπὶ 
τοῦ προκειµένου κατὰ τὸν λόγον µειρακίου. εἰς ταύτην ὃ 
οὐκ οἵδ ὅπως τὴν ἀδολεσχίαν ὁ Ταρανεῖνος "Ἠρακλείδης 
ὑπεσύρη, καίτου πειρώμενος ἄεὶ πρὸς τὸ χρήσιμον ἀγαγεῖν 
τὰς ἐξηγήσειο. «ἀλλὼ νῦν γὲ φαίνεται φιλονεικεῖν τῷ Ζή- 

φωνυ μᾶλλον ἡ τοῦ χρησίμου στοχαξεσθαι. ποιεῖται γοῦν 

τὴν τῶν χαρακτήρων ἐξήγησιν ὡς διὰ τὶ ὃ πρὸ τοῦ τε- 

λευταίου 9 γέγραπται. τὸ ὃ ἕτερον Ὁ τούτου προτεταµτοαι 
δηλοῦν φησὶ τὸ δητητέον εἶναι διὼ τί κατὰ τὴν 'ὅ ἡμέραν 

ἀπέθανὲ τῶν παροξυσμῶν αὐτῷ κατὰ τὰς ἀρτίους γεγονό- 
των. εὔλογον γὰρ ἦν, ὡς αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης λέγει, τὴν 
κρίσιν τοῦ γοσήµατος ἐν ταῖς παρεξοτικαῖς ἡμέραις γεγονέ- 

Ζεποπεπι οοπ/{εοῖῖ,. Ὀί επῖπι περαο 1ρ[ε Ρτοῦο α Μπεπποπθ 

αρραταία Ππίετργείατί Ρροϊμῖε, [εὰ τῬὶ ΓεΓπιοπο νογ[ηῖ]ά 

ἀεβοετεί, εματαοίετας Ῥρεγπιπἰανιί 1π εκρ]απαιοηῖ5 αυπῃ-- 

ἁαπίΐαπα, Πία οοπίταἰοοπεπα {9οιῖ, πεαμο Πβρταπα 1 Ρι- 

Ῥ]μοί]εσα τεσία Ιπνεηίιπι πει πανίρας΄ α[ροτίαίἁπι πε- 

ᾳαςε Ἰασία Ῥαοο]ϊ Ρα) Πσα{οπιθπα Ἰαβοτο ἀῑοεμς, ἹΠΐα εἶα- 

γαοΐεγας αἱ ΖεΠο ΓοηΙρΠί 1π Ῥτοροβίο αἀο]ο[οθπίε, Ιπ απο 

νεγο {αἱ11επι Ἰοᾳασϊίαίεπι πε[οίο «4πο ραοίο ἨΠεγασ]ῖὰεν 

Τατεπίητις ἀπιρα][ας ε[ἰ, απαπηη παπά ρετρείπο εχρο[ΠίΙοπε8 

εἆ οοιππιούἰαίεπι Υεάποστε ἱεπίανϊίς [εά Ἠπππο πας οἴιπη 

Ζεποπε Πιαρῖ οοπίεηάετε νιάείασ απαπ αΙλμίαΙ ορεγαπι 

Ῥταε[ίαγο,. Ἐαοὶί εγρο οἰαταοίογαπι εκρ]σβΒοπεπι, αἱ ουσ 

ἕ απίε 8, αιισά 1π Ἠπο εβ, [οηρίαπι Εί; αἰἰεγαπι νογο ιά 

απίο Ίππο οτζϊ]παίας εβ, Ἱπάίσατο αἲϊ αααεγοεπάαπα ε[[ο, 

οιιτ Γερίίαιο ἀῑε ΠπίετίετΙε, 1αοἰῖ 1ρ{Ι ρες ἀῑες ραγες εχα- 

οεγραΙοπ]5,  Παἰϊοπί πιαπιαιιθ εταί οοπίοπµπι, πῖ 1ρία 

Ἰοᾳα]ίατ ἨἩιρροοιαίεδ, Ἰαάϊοαίίοπεπι πποχὺῖ εχασειρα(1οη]6 
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Ες Οµατε, ΣΧ. [244.] Εάν Ῥαῦ, Ψε (13: 149) 
ναι. ὧν /ὰρ οἱ πεαροδοσμοὺ, φησὶν, ἐν αρτίαις, τούτων καὶ 
αἱ κρίσεις ἐν ἁρτίαις, ὧν δ' ἐν περιτταῖς, καὶ τούτων πά- 
Λιν ἐν περιτταῖϊς ἡμέραις γίνὲσθαι τὴν κρίσιν. ὑποπέπτωκὲ 

δὲ τῷ γενικῷ σημµαινομένῳ τῆς κρίσεως καὶ ὁ Θάνατος, 

οὕτως μὲν ἸΤαρανιῖνος ἀπεφήιατο περὶ τῶν χαρακτήρων. 
ἐπισκεψώμεθα δὲ εἴ τις λέγει σοφὀν' ὅτι μὲν γὰρ ἀποθνῆ- 
σκειν ὧς τὼ (414) πολλὼ κατὼ τὼς τῶν παροξυσμών ἡμέ- 

ρας. συμβαίνει καὶ σπάνιών ἐστι τοὐναντίον ὁμολογητέον τ. 

ἐστὶ καὶ συγχωρητέον ἀληθεύειν τῷ Ταραντίνῳ, οὐ μήν γὲ 
οὗτος ἐν ταῖς ἀρτίαις φαίνεται τοὺς παροξυσμοὺς ἐσχηκώς. 
ἐπὶ μὲν γὰρ πρώτης ἡμέρας ὁ Ιπποκράτης ἔγραψε τὰ κατὰ 

τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήµατος γενόμενα. ταύτη ὃ ἐφεξῆς φησὶ 

πάντα παρωξύνθη, διὼ τὴν ἀνάβασιν τοῦ νοσήµατος ὀξέως 

κινουµένου, κατὰ }οῦν τὴν τρἰτην μᾶλλον αὐξηθῆναι δηλοῦν 

τὸ νόσημα. προειρηκὼς γὰρ ἐπὶ τῆς δευτέρας τὸ τ' οὐχ 

ὕπνωσε καὶ τὸ τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα κἀτὼ τὴν τῆς 

τρίτης διήγησιν ἔγραψε. πρῶτον μὲν τὸ δυσφόρως, ὃ κατὼ 
τὴν περωτην ἡμέραν οὐκ ἐγεγράφει.  πούὐιω ὃ ἐφεξῆς τὸ 

άἱεριας {μίῇε. Ἑπαιις επῖπι: Όιογήπι εκαςθΓραἰΙοΏες ἆ16- 

Ρις ρασίρας Παπ, Ποχαπα εἰ ]άσα[Ιομες Ρρατίραδ; 4Πογπα 

νετο ἱπιραχτίραδ, Ἠοχαπι ]αάϊεαίῖοπες ἀῑερας ἱπρατίρας οοἩ-- 

Ππσαπί.  Βαρ]εοία ε[ὶ απίεπι εἰ 6επεταΙ ]αά]οαιοπῖς ββιηῖ- 

βοαίο Πιοτθ:. Πο [απο εἰ Γατεπίῖπας ἆθ οἰιαγαςϊοτίριι αίΤε- 

τί,  δἱ αμῖ απίεπι Ῥταεε]ατί απἰάάαπι ἀῑσαί, οοπβάετα- 

νίπιὰς; αποᾷ επί Ῥ]εγάπιαο ἀῑερας εκαοετβαΙοη5 ἀπίεί- 

116 αοεῖάαί, ταταπη(αο 4 οοπίτατίηπι {αἰεπάαπι 4ο ΤΓα- 

τεπ/ίΙπο. Ύετα ἀἴοετο οοποεἀεπάαπι ε[. Πιο ἵαπιεπ αερε 

οχασοογραίοπες 41εριας ρατίρας λαδι[Πε που. νἰάείαν: ρτίπιο 

Παπιάεια ἀῑε φἴιας 11 πιοτβῖ Ρτϊποῖρ]ιο {αοΐα Γαπε, [οπιρίε 

Ηιρροοναίες; [εοππάο, ἀπαιΠΕ, οπιπία εχασετραία {απέ οὐ 

παοχΡῖ, αωϊ αοιἰο πιονεραίας, α[οεπ[απας [ετίῖο απίεπι ἀῑθ 

πιοτΏιμ. πιασῖς αιοίαηι {πΓε Ἰμάἰσαϊί,  Όααπι επίπα 1Π {[ο- 

οἀπᾶο ριαεάϊκΙΠεί, ποπ ἀογπαϊγίε,. πιευ[ῖθ ρθει ρα ίοιες 

εταπές 1π ἔτι ἀῑσοί επαγγαίίουα [οηρΠί, ρεπαπα αἱ ά οσα 

σγανίιεν αἰεοίας ε{ί, ᾳοά ρεπιο ἆῑς µου Γοηρ[εταί: ροίῖ- 
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Γὰ. Οανί ΤΝ. [541] Ὀ Εὰ. Ῥα[, Ῥι (414.) 
δεψώδης, εἶτα τὸ ἄσώδης, εἶτα τὸ πολὺς βληστροσμὸς, εἶτα 

τὸ απορίη' καὶ τούτων ἓν ΊἼρκευ καὶ ἐν τῇ τρίτη προσγενό-- 

πενον ἡμέρα, }χείρονα τῆς δευτέρας αὐτὴν ἐνδείξασθαι. τὸ 

μὲν γὰρ οὐχ ὑπνῶσαι κατὰ µίαν νύκτα καὶ τὰ τῆς γνώμης 
ἔχειν ταραχωδη συνεχώς φαίνεται" γινόμενα κατὰ τὰς ὀξείας 
γύσους, ἄνευ μεγάλου κινδύνου, τὰ ὃ ἓν τῇ τρίτη 7εγραμ- 
μιένα }έγοιξ πάντα κινδυνώδη. πλὴν διὰ τοῦτ ὀνομάδευ 
τῆς δευτέρας χείρονα τὴν τρίτην εἶναι, διότι κατὸ μὲν τὴν 

ὑευτέραν ἔγραψε τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα, κατα΄ δὲ τὴν 
τρίτην ἄλλα τὲ τινα συμπτώματα τὰ μικρὺν ἔμπροσθεν 

εἰρημένα διηγήσατο γεγονέναυ καὶ τὰ κατὰ τὴν γνώμµην οὐχ 
ἁπλῶς ταραχώδεα.  μικρὸν Ὕὰρ τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ παρα-- 
κροῦσαι Φ1σί. Φαΐνεταυ γὰρ δὴ καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο τὸ 
σύμπτωμα χείρων 3 τρίτη τῆς δευτέρας }εγονέναι, οὐ μὴν 

οὔθ᾽ ὅτι προσέθηκεν ἓν αὐτῇ ὑπολάπαρον ὑποχόνδριον, ἔν- 
τασιν οὐκ οὀὖσαν ἐμπροσθεν, ὑπονοήσειεν ἄν τις ἐκ τούτου, 

τὴν δευτέραν ἡμέθαν αὐτῷ }εγονέναυ μετριωτέραν. ὅ το 

2ὰρ ἂν ἐμπροσῦθεν  ἀπαθὲς ὂν σπλάγχνον ἄρξηται πάσχειν 

εα ΠΠ ναπάςς, Πιοςχ απσίης, ἀείπάς Ἱπασπα Ἰαοίαο, Ροβ-- 

εα αἨδιβήα: αἴααε Μούσα Ἡπαπα εταί [ασ, Ἱετίῖο ἀῑε 

οῬοτίαπα, [εοππάο ἀῑε ἀθείετίογειη ἀρίαπι ἀπάισατε,. Π]πά 

ἐπΙπι, ΠΟΠ 4οΓΠΙΙΓΘ Ἱιπα Μοοίε; αίᾳᾳο 1]πὰ, ππεπίεπι ρει- 

ἑατραίΐαοπι Ἠαρετο 1Π πιοτβῖ5 αοπ!1δ, οἰἶτα πιασπιπι Ῥετίοιι-- 

Ίααι. α[ῃάαπα Πεεί νἰάεμίατ: ᾳπαα Υετο ἴεγῖο [ουρία [απέ, 
Ρετ]οι]ο[α Γαεταπῖ οµιπῖα. Ῥγαείετευ οἳ 14 αἰετῖ [εεππᾶο 

ἀϊα, 1ετίτο ᾿ἀείερίογεπι εἴε, αιιοᾷ [εοιπάο Ππεπίῖ ρετίαχ- 

Ῥαϊίοπειι [ογρ[ονΕ, [ενίο νεχο εἰ αἰῖα (παεάαπι [Υπιρίο- 

πιαϊία Ῥαμ]ο απίο οοιηπιεπποταία {ι[ζε ργοποϊανας εἰ πιεπ- 

ἴεπι πος αβ[ο]πίε ρεταγραίασι, 14 επῖπι εκίσαµπι εΠ, [εἆ 

ἀε]γα[[ε αἲἲ, Ὑάείαν Ρτοζεοῖο αἱ Ρτορίεν Ίου 1ρ[απι Γγπι-- 

Ρίοπια {εγίῖας ἄῑεν Γεοιπάο ἀείοτῖος {αο; ΄ποη Τ8πιθη 

απο ἴῃ {ρ[ο Γαρπιο]]επι Ἠγροσμοηάτίο οοΠΙΕΠΠΟΠΕΠΙ ΠΟΠ. 

απῖοα εχ]Πεπίεπι, ΓαρίητεεχενΙέ α(ιῖ Ηϊπο  Γεσιά πα 

Τρίο πιοδετα[ῖογεπι {π1[α, Οιιοά επ]πΙ ν][οας απἰόα ΠΙΟΤΡΟ 

νασαης, οοερεγῖέ ἀ4ἱε αποάαπι αβίοί ἡ]]απι ο[ειάτί ργ]οτ]-- 
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” 5 , ε) 3 ” ” 

ἐν τινε Ἠμέρα, ἐκείνην ἐνδείκνυται τῶν ἐμπροσῦθεν χείρονα. 

ἐν πᾶσυ δὲ τοῖς εἰρημένοις ὀλεθριώκατα «φαίνεται κατὰ 

ταύτην [345] γεγονέναι στμπτώµατα κατάψυξις καὶ πὲ- 

λίδνωσις τῶν «ἄκρων. ὡσῦθ ὅπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφηνν 
΄ ” ιο . 3 ’ - 

Φαυμάσαι χρὴ ὅπως οὐκ ἀπέθανε κατὰ τὴν πέµπτην {μέ 
Ν / 3 Λ Δ ’ / 5, τρ. ” 

θαν τὸ μµειρακιον. αλλὰ νη «ἄία, φησί τις ἴσως βοηθών τῷ 

{αραντίνω, τοῖς εἰρημένοις ἐφεξῆς γέγραπται τετάρτη οὐχ 

ὕπνωσεν, ἐπὶ τὸ χεῖρον διάθεσις. τοῦτυν αὐτὸν μνήμονα 

ποιήσω ἐατρικοῦ τοῦ Φεωρήματος, ὅτι δήπου τετάρτη τῆς 
ε / αχ ς 5» 3 -. ς , ” ν ’ 
ἑβθδύμης ἐπίδηλος ὑπ αυτοῦ {πποχρατους εἴρηται, διότυ 

τῶν ἐν αὐτῆ γενομένων ἀγαθῶν ιὴ κακῶν ἡᾗ ἔκβασις οὐχ 
- 5 η ο - 3 3 3 ” . ” Ὅι αν , 
]ττον αλλα καὶ μᾶλλον ἐπὶ της ὁ ϱ) τῆς στ Ἰμέρας γἰνὲ- 

- . » , 
ται. πώς οὖν, ὁ Ταραντῖνός φησιν, εὐλογώτερον ἦν τεθνά-- 

ναι τὸ μειράκιον τοῦτο κατὼ τὴν στ ἠἡμέραν, ἐπειδὴ τοὺς 

παροξυσμοὺς ἓν αὐταῖς ἀρτίαις ἔσχεν. ἐν γὰρ τῇ τρίτη τῶν 
3 [μ 3 3 ” 

εἐρημένων φαίνεται τὰ πλεῖστ αὐτῷ γεγονέναι συμπτώματα, 

καιὰ δὲ τὴν τετάρτην ἠὐξῆσθαυ, διαρκέσαυ δὲ καὶ ἀντι- 
-- 3, -- Γι ς ΄ ” “ Δ 

σχεῖν ἄχρυ τῆς ὅ ἡμέρας, ἴσως μὲν καὶ ὅτε τὴν δύναμιν 

Ῥας ἀείεγίοΓοΠι, Αί Ιπίετ οπιηῖα οοπιπιειηοταΐα [υπιρίο- 

πηδία Ίοο ἀῑα ρεγηϊοϊο[β[ῖπια οκ [ε νιἀεπίαν ραγίαπα εκ-- 

{πειπαταπι {δις εἰ νο. Όματο, φποά ραι]ο απίε ἀῑσὶ, 

πη]χγαχί οροχγίεῖ ααοπαΠι Ῥραοίο αἀο]είοεπ5 ααϊπίο ἀῑε ποτ 

ορίεηί. Αί πιεις - Πας {οτία[ῃς αἰῑααῖς Γατεπίῖμαπα 

Ραἰγοσ]παία5 επαγγαἰῖ [αῬ[ονρία ε[ἴο οοπ{εφπεπίία ρτοβίε- 

Ῥιαγ, αωατίο ποπ ἀοτπϊνιί, ἵπ ἀείετῖας τί α[Πεείας, 

γετυπα πο 1ρ[απι πιεπηη]([ε {ασίεπιας πηεῖοὶ ρταεοερίῖ, 

πίτα ααατίαπα ἄῑεπι Περιιπαί Ιπάίοεπι 4Ώ 1ρίο Ηιρρο- 

οταίο ρτοπιποϊαίαπι εί[ε, αιιοά {αοίοταπι 1π 1ρ[ο Ῥοπογμπα 

νε] πια]ογαπα ἀῑ[οε[[ας ποᾳ ππῖηαςδ, Ίπιο εἴ πιασὶς Γερίῖπιο 

ᾳµαπι [εχίο ἀῑα οροχϊαίας. ΌὉποπιοίο ἐΥΡΟ Ταγεπίίπις Ῥτο- 

{εγί τα[1οπῖ πιᾶσῖς οοΠσγίαπα ε[Πε, Ἠππο αζο]ε[οεπίεπα Γεχίο 

1η {εγΗ(Τε ἀῑε, αποπίαπι ἀῑερας ρατίρας5 εχασεγραίίοπες Ἠα- 

Ῥεγειὸ Τετῖο παπηφιθ ἀῑε Ρ[ατίπια επαγγαίοταπα [Υπιρίο- 

πιαίαπι 1ρΠ αεοἰἁ][]αο οοη/[ίαξ, ααατίο γετο αποία {α[ες 

ΓαΠεοῖ[α γοεχο αο αἆ [ερίίπιαπι υ{ᾳπε ἀῑεπα τε[ΗΗΠε, Τος- 
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Εὰ. Ολασῖ, 15. [215.] Εὰ. Ῥα[, Υ. (44. ) 
φύσει έσχεν ἰσχυρὼν, οὗ μὴν αλλὰ διὰ τὴν ἡλικίαν. ὡς εἴ 
/ὲ μὴ ταῦθ ἐπῆρχεν αὐτῷν κατὰ τὴν ἕ ἂν ἐτεθνήκευ. 
φαίνεται δή µοι φιλοτιμούμενος πρὸς τὸν Ζήνωνα μᾶλλον 
ᾖ) ακριβῶς ἐξετάζων τὸ πρᾶγμα ταῦθ ὁ Ταραντῖνος ἐσχη- 
κέναι.. ταὐτὸ δὲ τοῦτ ἔπαθε καὶ ὁ ᾿4πολλώνιος, ἐξηγού- 

µενος καὶ αὐτὸς φιλοπόνως τὸ ἕ γράμμα τὸ δεύτερον ἐν 

τοῖς Καρακτῆρσι 7ε7θαμμένον. Ἠκολούθησαν δ αὐτῷ καὶ 
ἄλλοι πολλοὶ καὶ μάλισθ᾽ ὅτι πρῶτον μὲν ἑατρικόν τι Θεω- 

ρῆμα λέγει χρήσιμον. ἐξηγεῖσθαι χωρὶς χαραμτήρων, εἶθ᾽ 
ὅτι καὶ ἀληθὲς αὐτοῖς ἔδοξεν εἶναι τὸ ῥηθέν. διὰ τοῦτο 

7αρ ἀποθανεῖν φησὶ τὸ µειράκιον, ὅτι παρὰ τὸ ἔθος ἐν 
κόποις καὶ πόνοις καὶ δρόµοις ἐγένετο. ἐγὼ δὲ τοὺς μὲν 
πύνους καὶ δρόµους, εἴπερ ἐκ τῆς προσηγορίας ταύτης δη- 

λοῦταυ τὰ πλείω γυμνάσια, διατεινόµενος εἴποιμι χωρὶς τῆς 
ἔν τῷ σώματι προὐπαρχούσης νοσώδους κατασκευῆς µηδέ- 
ποτ ἂν αἰτίους γενέσθαυ Θανάτου, περὶ τῶν κατ ἑνίους 

ποτών, ἔφην γὰρ οὕτως μεταγράφειν τινὰς, οὐδὲν ἔχω σα- 

ἰα[ῇᾳφ οπἰάεπι {ππι φιιοά γίγος παΐητα ναλᾳας αῦτοτϊῖ, ἔπτα 

Ῥταείοετοεα Ρτορίεχ αείαίειη, Όσο { μαεο 1ρί ποπ αῇαΙ[- 

Γεπε, ααϊπίο Ιπίεγη/ζει ἀῑε. Ὑπάείαχς [απε πιμΙ ΓατεπΙπθ 

αάνετ[ας Ζεποπεπι Παάιο[ε πιαρῖς αβεπἆο «παπι αοομταίθ 

τεπι 1Π4ΠΙΥεΠάο Ίπεο Ἠαμετε. Ἠοο Ιάεπι ρα[[ας εΠ οἳ 

ΑΡρο]Ιοη/ᾳ5, αμ1 Τρίο 4ποφπε ὁ Πίεταπι Γεομπάο Ίοοο 1Ἱπίες 

οιαγαοἰεταφ Ῥο[ίαπα εκρ]οσαί. Ἱρίαπι {εοιῖ {απ εἳ απ 

πια]ῖ εἰ πιακίπιε ᾳμοὰ Ρτίππαπα αϊάεπα ππεάίοιπι α]ᾳιοἆ 

Ῥταεεερίαπι αὔδαιπο ολαγασίετῖρας οοπηπιοᾷάμπι ΕΣΧΡΟΠΕΤΕε ᾱἷ- 

σαΐ: αποά 1ρί5 νετιπα εί[ε νΙ[απι Πί αποά αὖ 6ο ἀῑσίαπα 

ε[ι, ο, 1ά ααϊάεπι οΡΙΤε αἀο]ε[οεπίεπι α[ἴετ]ῖξ, ᾳποά Ῥταε- 

{εν οοπ[πείαάϊπεπι εχ Ἰα[πιπάιπιρας, Ιαροτίρας εί οατβριαβ 

{εῦτε οοντερίας εἰ[εί. Έσο νετο Ιαῦογεθ αμϊάεπι εἰ ου- 

{15, Π ΡΊατες εχεγεΙ[βἰίοπεθ ας αρρε]]αίίοπε Πσπ{Ποεπίατ, 

Ρεινίϊπαοϊίενι αΠΓπιαγετο ποφιια(Πᾶπ ΠΟΤΙ5 οµμίᾳ5 {αἱῇε, 

ΠΙΠ πἹοχροίας Ἱπ ΟΟΤΡΟΤΘ αρραταία5 απἱθεα εκΗΗΠεί, Ώ9 

Ρο[ῖρας ααίεπι {εειπά μπι ΠΟἨΠΠΗΙΟ8, Ια Πβιπᾳαθ αμοβδάαπα 

(χαης{ογΙρίήτε ἀῑκί, ΠἰμΙ] Ἰαρεο αποά πιαπ]{ε[ίε Ἠοο ἵπ 
’ 
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Ρα. Οαντ, 1Ν., [15.1]. Ἐά. Ρα, Υ. 44.) 

φὲς εἰπεῖν ἐπί γε τοῦ µειρακίου τούζου. διότε μήτε τὴν 
ποιότητα τῶν γινοµένων ποτών γινώσκῶ, καίΐτοι πολλῆς. οὔ- 
σης ἐν αὐτοῖς διαφορᾶς. καὶ γὰρ ἐν τῷ Ἰθύνῳ διαφέρου- 
σιν οἱ ποτοί. τινὲς μὲν ἐν ἡμέραις δυσὶ καὶ τρισὶν, ἔγιου 

δὲ πυλλαπλασίοις τούτων Ἰδόμενον καὶ τὸ πιγόµενον ἑκάστης 

ἡμέρας πλήθος οι μμερᾶν ἔχει τὴν διαφοφᾶν. ἔτι πρὺς 
τούτοις ἡ ποιύτης τοῦ πόματος, ἔνιοι μὲν γὰρ ἀκρατέστέ- 
ϱον, ἔνιοι ὃ ὑδαρέστερον, ἔνιου δ' εὔκρατον πίνουσι. καὶ 

τινὲς μὲν ψυχρὸν, ἔνιοι δὲ Φερμὸν καὶ τούτων Υ ἑκάτερον, 
του: ἐξ ἔθους ἢ παρὰ τὸ ἔθος ἔπιόν ποτε. προσέρχε- 
ται δὲ καὶ ἡ τῶν οἴνων οὐ μικρὰ διαφθρὰὼ κατά τε τὸ γί- 

νο καὶ τὸν χρόνον. οὐ αρ τὴν αὐτὴν ἐργάδεται διάθεσιν 
ὁ νέος οἶνος καὶ ὁ παλαιὸς, οὐδ ὃ παχὺς καὶ λεπτὸς, οὐδ ὁ 

λευκὸς καὶ µέλας, οὐδ’ ὁ εὐώδῃς καὶ δυσώδης, ὥσπερ οἵδ' ὁ αὖ- 

στηρὺς καὶ γλυκυς, ὧστ εἰκότως ἔφην οὐκ ἔχειν ἀποφήνασθαν 

βέβαιον οὐδὲν ὑπὲρ τῆς ἐξ οἴνου βλάβης γενομένης τῷ µειρα- 

κίω.. τὸ Ύε μὴν ὡς τὸ πολὺ κοινὸν ἁπάντων οἴνων ἀμὲ- 

τροτέρας πὐσεώς ἐστιν ὅτι καὶ τῶν γεύρων ἅπτονται καὶ 

Ἀἀο]ε[οσπία ῥτοίοταπα, οποά ποιο απα]αίοπα, ἨεΊθ 

αμαπίαίομι ροίπππα οορποίσαπα, οσα πηυ]ία ἵπ 1ρῇ8. 4πί- 

Γοτεπίία Πε: ᾿ εἰεηῖπι Ίεπιροτο Ῥοΐαμς ἀϊπεναπίς ποπ] 

(μ1άέπι ἄποριις οἱ ]ρας ἀπεραςδ, ααἴάαπι νογο Ἰῇς πο ]εῖ-- 

ΡΗσας Παπ εἰ 4παο φποιάϊο οορία ΡΙΡΙΗΣ, πο ραγναπα 

{ουν ἀπ[εγεπίίαπη,  Ἠατ[απα ρταείογ Ἠαεο ροίας ϱπα{α8: 

ΠοπΜα]]1΄ Παπϊάεπα Ἠπεγασῖας Ῥϊήραπί, ΠοΠΠΙΙΙ γετο απο- 

ΠΠ, Ποηπι 1 ἀοπίαπο Τοππρεταίαπας απῖάαπι εἰῖαπι {εσ]-- 

ἁππι, απΙάαμη οα]άμπα, αΠῖ οἵαπαι Ποχάπα πίχαππααε αιί εκ 

οοπ/[αείπάῖπε απί Ρταείος οοπ/[ιαίάἴπεπι ἀπίογάππι Ερε- 

ταπί, ΑοοιάΙι οἳ νΙποτια 1ρΓοΥαπ1 ΠΟΠ Ραχγα ῬΡτο 66ΕΠΟΓΟ 

ας ἴεπιροτο ἀῑνεγβίας: ποπ. εΠΙπΙ εμπάεπα αΠεοίαπι νίπαπι 

ποναπα πο νείιιςδ ραπ, πεφπε ογα[αΠα αο (οι, πε(αθ 

αρα οἳ Ἠϊσγαπα, ποπ οάοταίμπα ας ϱΥΔΝΕΟΙΕΠδ, ποφπθ 

πβογιή ασ ἀπΐσο,  Οπαρτορίεν Ίανο ἀῑπί πιο ἆᾳ οροτία 

αᾶο]ε[οθηά Ἰπείοπα πα] εατῖ επαποίατε Ρο[ἵε, ΟοπΠΙΙΠΘ 

ἰαιπσς. ϱ[ἳ Πππιοδεγα[ογί νΙποταπι οππίηπι Ῥοΐαϊ, Ὕπος εἰ 



ΚΑΙ Τά {ΙΗΙΝΟΣ ΕΙΣ απο ΤΗΟΜΝΗΠΜΑ4 Β. θ05 

Κά. Ολοτῖ, ΙΧ, [215. 240. 247.] Ρά. Ρα». γ. (414.) 

τῆς- γνώμης, οὗ μὴν 3) τούτων αρσττὴ ἐπεκράτησε βλάβη, 
κατὰ τὴν τοῦ µειρακίου γόσον' οὔτε γὰρ σπασμώδες οὔτς 
τρομῶδες, ἀλλ οὐδὲ φρενιτικὸν ἐγένετο καὶ διὰ τοῦς οἶμαι 
καὶ τὴν τῶν ποτὠν γραφὴν ἁλογωτέραν ὑπάρχειν. εὐλογώ- 
τερον γάρ ἐστιν ἀπεψίας προηγεισθαι τῷ µειρακίῳ, τάχα 

μὲν καὶ κατὼ [246] τὴν κοιλίαν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὼ κατά 
γὲ τὰς φλέβας πάντως, ἐφ αἷς οὐκ ὀλίγων ὠμῶν χυμῶν 
ἠθροίσθη πλῆθος, ὡς ἐνδείκνυταυ τὰ οὖρα καὶ τὼ διαχω- 
θήματα, λεπτὰ μὲν, οὐ μὴν χολώδη ενόμενα. φαίνεται µέν- 

του καὶ χολώδης τις αὐτῷ χυμὸς ἐν ὕλη τῇ τοῦ σώματος 
ἕξει περιέχεσθαι, διὼ τοὺς γενομένους πόνους, ἐφ οἷς εὔ- 

λογόν. ἐστι καὶ παραφροσύνην τινὰ γενέσθαι καὶ πυρειόν. 

στ. 
Δ / ᾽ ’ τα 3 3 ΄ [247] «Παρα Ἰισαμένῳ }υνὴ κατέκειτο, Ἠ τα εἰλεώδεα 

δυσφόρως ὥρμησαν, ἔμετου πολλοὶ, ποτὸν κατέχειν οὐκ 
3 ’ ς /΄ 3 . 

ἠδύνατο, πὀνου περὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ ἐν τοῖσι κάτω 

΄ 

πετνο εἴ πιεπίεπι {εγῖαί. ΊΧοπ ἵαπιεη 1Πῇσηϊῖς 1Π αἆο]ε- 

{οεπ!ῖϊς ΠΙοΥΏο Ἰαε[ο ἀοπαϊπαία εΠ: πει επῖπα 1π οοπνα]-- 

Ποπεια πε(πε (τεπιογτεπι Ἰαρίας ο; πιο πεφιε Ρ]τε- 

πϊοις {αοίας ε[ἰ; οὗ 1άᾳμε ατρῖίτοι εἰ ροίααπα {οτἱρίαταπι 

ταϊιοηῖ πῖπας «οΠ{οπαπι εἶε. ΕΙ επῖαι ταϊοΠΙ πηπασί5 

οοη/εμίαπειπα οτιαίαίες αζο]ε[οεπῖ Ῥταεοε[μ[ε: {οτία[ῇ]ς 

αω]άεπι 1π νεπίτε: αιοά { πο, [α]ίεπι ἵπ Υεπῖδ ΟΠΙΠΙΠΟ: 

π (υ1ρᾳδ ηΟἨ ρ8σοοσΗΠΙ ἨΗΠΙΟΤΗΠΙ οορῖα οο]εοία εἰ, τί 

υτγίηαε εἰ ἀε]εοίῖοπεςθ ἴεπιες απἶάεπα, ποπ ἵαπεα ῬιΠο[αθ 

γεᾷἁίαε ἀεπιοπ[ίταηί,  Ὑπάείας απίοπι εἰ Ῥ]ο[ας α[ααῖς 

1Ρ{Ι Ἠππιος 1 ππϊγετί[ο οοσροτίδ Μαρία εοπἰ]πετί Ργορίος 

“αβοχες, α φπίρα». οοπ[επίαπεπτα ε[ι ἀεβρίεπιίαπι φπαπᾶαπι 

αο {εῦτεια αεοε[ῃ{]ο, 

3 ῬΙ. 

ἀριιαά. Τϊ[απιεπωπα ]αοεῦαί Ππµ[ίεγ, εμί ἴεμς εµπο ]αείαιῖο- 

πόδι εοποιἑαίµς ἐξ υοπεέίοιες παµίέαες μοϊμῖα εοπεῖ- 

πεγε ποπ μοιμίε;. ἀοίοτες εἴτοα Ιιγρµοε[μοιάτία, αἰημα ἴπ 

σαΙΕΝῦ5 τοΜι ΧΥΙΙ. υ ο 
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κατὰ κοιλίην, πόνοι, στρόφοι συνεχξες, ὑπαθερμακεφὴ 

ἄκρεα ψυχρῶ διὰ τέλεος, ἀσώδης, ἄγρυπνος  οὖρα ὁλί- 

γα) λεπεὼ; διαχωρήµατα ὠμὰ, λεπτα, δις, ὠφελέειν 

οὐκέει δύνατο, ἀπέθανε. 

Κακῶς ἔνιου γράφουσιν ἐπὶ τῆφ γυναικὺς ταύτης ὑλεώ-- 

δεα διὰ τοῦ υ δέον ἰλεώδεα διὰ τοῦ ε γράφειν. ἠἐλεὸς γὰρ 
ὀνομάδεται τὸ πάθος, οὗ τὰ συμπτώματα γενέσθαι Ἰθάφευ 

τῇ 7υναικὶ, πολλοὺς μὲν ἐμέτους καὶ ποτὸν Ματέχειν μὴ 
δύνασθαι. Ἀόνους ὃ εἶναι περὶ τὼ ὑποχόνδρια καὶ στρό- 
φους μετὰ πόνων ἐν τοῖς κατὰ τὴν Μοιλίαν, ἅπερ ἅπαντα 
συνεδρεύευ. τοῖς εἰλεώδεσιν.. ὃ δ' ἐφεξῆς ἔγραψεν, οὐ τῶν 
συνεδρευόντων ἐστὶν αὐτοῖς, ολλὰ τῶν ἐπιγινομένων κακοὴ- 
Θευομένω τῷ πάδει, μάλιστά τὸ διὰ τέλους εἶναι ψυχρὰ 
τὰ ἄκρα. μοχθηρὸν δὲ καὶ τὸ ἀσῶδες. ' ἀλλὼ καὶ τὼ οὖρα 
προσέγχραψε, καίτοι 7 οὐκ ὀἴσης ἐν ταῖς φλεψὶ καὶ τοῖς 
χυμοῖς τῆφ διαθέσεως ἀλλ ἐν τοῖς ἐνεέροις. ὅταν 7ὰρ ἐν 

ἴπ[εγίογίδιις αἰνὶ Ιοεῖε ἀοΐσγες» τογπαίπα α[[ιάμα; ποπ [ί- 

εὐιωιάα ν Ἰπεαίἰε[εεραί,. επίγεια μεηρείμο Πτὶρίᾶα, 7α[ἷ- 

ἀἶο[α, τπ[οπιπῖς, γίπαε ραισαξν ἔεημες] ἆε]εοιίοπες οὐ-- 

ἀαὲ, Εέππεςν γαισαε; ὨἨί απιρἰίμς μγοᾶε[]ε Ροεμῖει 

οδτιξ, 

Μα]ο- ποπ] [οπβαπὲ ας ἵπ πα]ίογο ὑλεώδεα Ῥετ 
ο, αάλαι εἰλεώδεα ῥρετ ευ Γοτιρεπάιπα Πε: Τεις επῖπι, Ίος 
ε[ί. νοϊνα]α5δ, αρρεἰ]οίατ αΏεοίας, ου] [Υπιρίοπιαία πια 

Ηενείι νεκαίτε [ονἱρίί, πια]ίος νοπη]ίμς αἱ Ρροίΐις οοπῖπετα 

ποα ρο[[α .εἴ ἀο]ογεθ' οἴτοα Ιγρουἱοπάρία ε[ζε εἰ ἰογπιῖπα 

σπα. ἀοἱοιήβίς πι νεηίγο, Ύπαε οπηπία νο]να]ο[ῖ α[πάεπι, 

Οιιοἆ αιίοια ἀείποερς [οπΙρ[ί ποι οχι εΠ; 1ρ[φ α[πάει-- 

εππα, [εά εογαπα 44ο ἵπ ππα]Ισηπι {επάεηπίί αΠεοίιῖ Γα- 

Ρεγνεπ]αηί, Ρο[Πππιμ1 εχίγεΙηαθ Ραγίος Ρρεγρείιο ε[ε [ε- 

βιάαδ; Ρῥνανυπ ϱποφπο εβ {α[Πάππι εἴβογαπι,. ΌΟμία οἳ 

υγίπας αζ[ογιρ[ιέν  εΠαπιῇ αΠεοίις νειῖς οἳ Ἠππογίβαδ΄ πο 

Ἰη[εάοτῖί, Γεὰ ΠπιεβΙπϊς: απ ΟπίΠι ἵπ Ἠΐδ πποσηᾶ ο06- 
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τούτοις ἄρξηται μεγά- ( 419) λη φλεγμονή, τὰ προειρηµέ- 

γα συμπτώματα λα θήνεφθα, καλεῖταυ δὲ τὸ πάθος εἰ- 

λεύς. μικρὰ μὲν οὖν ἐκ τῶν οὔρων, ὅταν ᾗ χρηστὼ, πρὸς 
τὸ σωθῆναι τοὺς οὕτως ἔχοντας ἐλπὶς, οὐ μιρὼ ὃ εἰς 

ὕλεθρον ῥοπὴ μοχθηρῶν γενοµμένων. «κινδυνευόντων γὰρ τῶν 

οὕτως νοσούνιων διὰ φλεγμονὴν τῶν ἐντέρων, εἰ καὶ ἄλλη 

τι ἐν τῷ σώματι Φαίνεται διάθεσις εἶναυ μοχθηρὰ, συνὲ- 

παύξεται τῷ κάμνοντυ τὸ καχύν. οὕτως οὖν εἴωθεν ὃὁ /π- 
πτοκράτης, ὅταν περ τι τῶν αναπνευστικῶν ὀργάνων ᾖ 
ὁιώθεσις, ἐπιβλέπειν τῷ οὖρα. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ ἐχόντων 
αὐτῶν, ἔκ µόνων τών ἀναπνειστικών ὁ κίνδυνος εὲ δὲ καὶ 

ταῦτα μοχθηρὰ φανεί}, κακώς ἔχειν ἐνδείκνυται καὶ τὀτὰ 

τὸ τῆς τροφῆς ὄργανον καθάπερ καὶ νῦν. καίτοι τῶν κα- 

τὰ γαστέρα πεπονθύτων καὶ τῆς διαθέσέως αὐτῶν ἐκ τῶν 

διαχωρημάτων γνωριζοµένης, ὅμως καὶ τῶν οὕρων ἐμνημό- 

φέυσεν, ὡς λεπτῶν ὕντων, ἅπερ ἀπέψίαν σημαίνει τῶν ἐν 

ταῖς φλεψὶ χυμῶν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν οὕρων ἀξὶ µέμνησο, 

συνεπισκοπούµενος αὐτὼ κάν τοῖς καιὰ γαστέρα καὶ θώρακα 

Ρεν{ῖ ΡΗ]ερπιοπε, Ρταεαἰεία {γπορίοπιαία οροχὶσί ϱ«ΟΠΓΙΕΥΕ- 
τηηῖ; νόεαπίατ απίεπι αΠεοίας 11εμδ, Ῥατνα Ιβάν εκ υτί-- 

ας, ααμπι Ῥοπας. [Ηπ1, [α]α1ῖ [ρες. εβι τα εοπ[ 1 α15, [εἆ 

ποἩ ρβϊνάπι αἆ εκἰιπα ΠΙΟΙΕΠ Μπα, ΠΠ Ρρτανας {αεγίηί, Ρε- 

χ]οΠ απ δις επΊπι ΠΊΟΥΡοΟ ]αρογαπαβς Ρτορέεγ 1Πἱε[ΒΙπογαπι 

Ῥ]]εσπαοπεπῃ, ἄ οἱ αα απαεάαπα. Ἰῃ. «ΟΣροτε αΠεο[ῖο ρτανα 

ε[[ε νιἀεαίας, πια]απα βπια]. αεσγοίαπίῖ ααβερῖατ. Θὶο 1ρδὶ- 

ἔαχ εοη{αεν1ί Ἡϊρροοταίε», «παπι αἰίουϊ {ρϊχαβίΠαπα ογρα- 

πο ηπι 1πεβ αΠεο[ίίο, αγίπας ΙΠ[ρίοετε: Π παπιµε 1ρ[αθ 

Γεεμμάμπα παίηταπι Πηῖ, εκ [οἱ [ριταβίμρας ογραηῖς ΥεΓ- 

[αἴαν Ῥρεγίου]Ηπα,  νετο εἰἶαπι ΡΙά4Υ89 4ΡΡΗΓεΔΠΕ, πια]α 

Ἰαρεγε Πσοϊβοαπί αιπεπιαάπιοάμα εἴ παπο πυγ Ποπ] Οἵ-- 

βαῦῦπη. ΌὉμαπαυαπι νευίετ ραίαν {ρβμδᾳπε αΠεοίίο εκ 

ἀε]εοίιοπίθας εοσπο[οῖίασ, αἰίαπιει εί ἨτΙΠΕΤΗΠΙ πηοπηϊηε, 

αἱ Γεπυῖαπα ο11αε Ἠήπιοταπα ογάίαίεια Ἰπ γεμῖς Πσηϊβοαπί, 

Αί τπίπας ΓΕΠΙΡεΣ ππεππενίς, Επιμ]ααε 1π 1ρῇς νεπῖτί», 

τα 
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Γά4. Οἶανι. ΙΧ. [ 9417. 94.] Εὰ. Βαῇ, . (445.) 
καὶ πνεύμονα καὶ νεῦρα πάθεσιν, οἷς μὲν ἀγαθὼ φανείη, 
μεγάλην παρεχόντων τὴν ῥοπὴν εἰς σωτηρίαν, εἰ δὲ µοχθή- 

ρὰ, ουνεπισχυουσῶν καὶ αὐτῶν τι πρὸς τοῦ πάμνοντος κἰν- 
δυνον.  Όντος δὲ παντὸς ἰλεοῦ κινδυνώδους οἳ καιὰὼ τὰ 

μετέωρα τῶν ἐντέρων συνιστάµενοι τῶν ἓν τοῖς παχέσυ 
Φείρους εἰσὶν, εἰς συμπάθειαν ἄγοντες ἧπάρ τε καὶ σπλῆνα. 

διαγνώση ὃ αὐτοὺς ἕκ τε τῆς τῶν ἐμέτων συνεχείας τε καὶ 

σφοδρότητος καὶ τοῦ μηδὲ [548] τὸ ποτὸν δύνασθαι κατ- 

έχειν, ἔτι δὲ μᾶλλον ἐν τοῦ μὴ διαχωρεῖν το κάτω. καὶ οἳ 

στρόφου δὲ καὶ αἱ ὀδύναι συνενδείκνυνται, ὅταν ἐν τοῖς 
ὑψηλοῖς μιέρεσι Ὑίνωνται. εἰ δὲ καὶ κόπρον ἐμέουσιν, ὁρᾶ- 
ται γὰρ τοῦτο γινόμενον, ἐναργέστατον ἔστω σοι γνώρισμα 
τοῦ πεπονθέναι τῷ λεπτὰ τῶν: ἐντέρων. ἐστι ὃ ὀξύτατον 

τὸ πάθος καὶ διὼ τοῦτο νῦν ἔγραψεν ὁ "{πποκράτης αὐτὸ 
μετὰ τοῦ προσγράψαι, ὠφελεῖν οὐδὲν Ἰδύνατο. µμέμνησο 

δή µου καὶ τούτου πρὸς τὸν περὶ τῆς φλεβοτομίας λόγον. 
οὐ γὰρ ἄλλο τι τῶν βοηθημάτων ἔγραιεν ἐπὶ τῶν ἐν τού- 

τοις τοῖς βιβλίοις ἀθῥώστων, οὔτ ἐπείνην, οὗ δήπου τῶν 

ἰποναςῖς, Ρα]πιοπῖ5 εἴ πεγνοταια αΠεοίῖρας Ἱπ[ριοῖας, απ-- 

Ῥις Ῥοπας αρραγαεσῖηπί, πιᾶσηυπι αἆ [α]αίεπι πιοπιεπ ίαση 

Ρταε[ιαπί; ο πἴρης Ῥγαναο Ἰαναπὲ οἰἴἴαπι απαζαπιίεπας αᾱ- 

γεγ[α5 αερτοίαπ{ῖς Ῥετίοσ]απι, Εκ]επίε απίεπι οπιπῖ 11εο 

Ῥεγίου]οίο, απῖ’ 1 [αρ Ηπιῖ ρα Ππίε[ΗΠΙ5 οοπββαπέ 11εΙ, 6 

απϊ οταί[α οεοαραπῖ, [απί ἀείετίογεθ, αἆ [γπιραϊμίαιη ἔππα 

Ἱεραν ἴππα Πεπεπι ἀεάασξπίεο, ἨὨϊρποίσες απίεπι 1ρ[οβ 

ἴππι ες νοπίαυπι α[Πάπίαίο εἰ νεµοιπεπίία, ἵππι αμποᾶ 

Ροΐππα ορΠίπετο πεαεαπίς αίηιε εἰἴαπιπαπο πιαρῖδ, αοά 

ΠΜ] Ῥετ αἰναπι ἀο]ιοϊαίασς Ῥταετεγεα {οτπῖπα εἴ ἆο]ογες 

οοποϊίαπὲ, «ααπι [αρ]πιος Ῥατίος οῬβάαπί, ΟποάΠ 1εοί 

εἴῖαπι [εγοις εγοππαπί, τὰ επῖπι Πεν οοη[ρ]οιίασ, ενΙάεπ-- 

Ἠβππια πα. Πρί ΑΕ {οπιίαπι Ἱπίε[Ιπογαπι α[Πεσίοταπα Πσπάπα, 

ΕΠ απίεπι αοππηας α[εοίας, ρίαππαιια ρτορίετεα Πππο 

ἀε[ογίραι Ηϊρροσιᾶϊεδ, ππαπο αά[οπίρβε, οεπῖ αὐπ]λανί 

ΠΤΙ]. Ρροίε, ἨΜοπηπογῖς απἴοπα αἳ Ἠα]ας 1βνο ἆςε νεπαθ 

[οείίοπε. Να]απι οπῖπι απά ααχἰ παπα ΓοπΙρβί ἵπ Ἠουαι 

αερνογΠι Ηρτίς, περα Ί]απα, πο [αμς ηποᾷ Ἰαρογαμίε 
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καμνόντων ἀβοηῦ ἠτων. ἐθδεμμένων, -λλ᾽ ὡς οὐ χρήζων } 7ρά- 

σειν τα βοηθήματα καθ’. ἕκαστον, εἰ μή τί που τῶν 

σπανίως εἴη- γεγονότων, ὡς ἐπὶ τοῦ φλεβοτομηθέντος ὀγδο- 

αίου,. τὴν γὲ μὴν αἡμέραν καθ ἣν ἀπέθανεν 3 ἄθῥωστος 

αὕτη παρέλιπεν εἰπεῖν, ὡς ἂν αὐτῆς τεθνεώσης εὐθέως κατὼ 

τὴν δευτέραν {μέραν τ τὸ πλεῖστον. τὴν τρίτην διὰ τὴν 
ὀξύτητα τοῦ πάθους, ἣν ἐδήλωσεν αὐτὸς ἐν τῇ διηγήσε. 

1 υναῖκα ἐξ ἀποφθορῆς φνηπίου, τῶν πὲρὶ Παντιμίδην, τῇ 

πρώτη πῦρ ἔλαβεν  {ᾗ γλὠσσα ἐπίξηρος, διψώδης, ἀσώ- 

δης. ἄγρυπνος" κοιλία» ταραχῶδεις πολλοῖσυ Λλεπτοῖσιν 1. 6) επ μθαλ ς 
ὠμοῖσι ' δευτέρη ἐπερῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, απὸ κοιλίης 
πολλὰ, οὐχ ὕπνωσε, τρίτη µείξους οἳ πόνου, τετάρτη παρ- 

’ εως / 3 , / τι Ν ς ω 

έκρουσεν, ἑβδόμη απέθανεν, κοιλίη διὰ παντὺς ὑγρὴ ὅδια- 
χωρήμασι πολλοῖσιν, λεπτοῖσιν, ὠμοῖσιν, οὖρα ὀλίγα, λὲ- 

πτὰ, πυρετὸς καῦσος. ς 
΄ 

΄ 

αὖ αππ]]ς ἀε]θο αἀ]αῃ ποπ Γαονϊπί {εά αποά Ππρι]ς 

αερτῖς ααχ]]]α [ογίρετο ΤΟΠ οροχίεαί. σι αμἱοιᾶπὰ ΘΟΥΗΠΗ, 

αυπα ΤάΤο {αοία Γαπε, οοπ σετ, αἳ ομῖ οείανο ἀἱθ νεπα 

[εεῖα εΠ, ΏΙεπι νετο, 4πο ἀρία πιοτίπα ε[ α6ρια, ΡΤαε- 

{οπή !, παπί 4αε Γεοππάο ΠιαϊΊπι 4ἱε ορ]εγῖί απξ ᾳποᾷ Ρ]ια- 

γἴππμι {εγίῖο ρτορίει α[ζεο[ιοπῖς οε]εγαίεαι, 4παια 1ρ[ο 11 

πατταίίοπο ἀεο]αταντί. 

ΤΙ. 
Πήμ]ίεγεπι επ ἓῑς Φµαε αρμά Ῥαπιϊπιεάεπι ἀερεαπε, εν ἴι- 

]απιμ[ί εοττεριυί αὐογιίοπε ῥτίπιο αἰε 1ᾳηῖ5 μτε]ιειαίε. 

Πίπρμα ατίᾶα, βείομίο[α , αε[καδιμιάα, ἴπ[οπιπί. -αἷ- 

νι εμγῥαία εορίο[ς, ἐεπμῖδις εἰ οτµᾶἰς. Φεοµπᾶο ἀῑθ 
Γωρεττιβμῖε, Γεῦτίς αειµα, αὖ αἰυὸ οορίο[α, ιο ἀογπηῖ- 

υἱε. Τεχιίο ἀῑε φε]επιεπείογες ἀοίογες, Όματιο ἀείϊγα-- 

ῖ. «δερείπιο πιοτιµα εἰ. «ῑἶυμς μετρειμο ἱμθγίεα ἄε- 

Ιεοιῖοιεῖδιως ππι[εῖς, εεπμῖδις, οτι; ητίπαε μαμεαε, ἴέ- 
ι 

πμε. }εῦγί αΓάεῃς. 
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Εά, Οµατι, ΤΧ. [οὰς.] ο Ἐὰ, Βα0, Ῥ, (15.) 
Βὲ διά τι τών ἔξώθεν ἀποφθεῖραι αὴν γυναῖκα ουνέ- 

ῥη ταύτην, αὐτὸς ἂν ὁ “Ιπποκράτης ἀπεσημήνατο,. δῆλην 

οὖν ἐστιν ὡς διὼ τὸ νόσημα συνέβη τὴν ἄποφ θθρὼν γενέσθαὀ 

τῇ 7υναικὶ, μοχθηροὺς ηἠθροικυίᾳ χυμούς. πρόκειται δὲ τῷ 
ἐξ αποφθορᾶς τὸ νηπίου, δηλοῦντος, ὡς οἴἶμαι, τῇ προσῦθ ἠμὴ 

ταύτῃ μικρὸν εἶναι τὸ ἀμβλωδέν.. ὀνομάξουσι γὼρ οἱ ἄν- 
Θρωποι νήπια παιδία τὰ μειὼ τὴν ἀποκύησιν, οὐ πυλλοῦ 

χρόνου. κατὰ μεταφορὰν οὖν εἰκός ἐστι τὸν {πποκράτην 
τὰ πάνυ μικρὰ τῶν κυουµένων παιδίων οὕτως ὠνομακέναι, 

καὶ γὰρ καὶ μάλιστα διαφθείρεται ταῦτα, τὴν μὲν ὀξύτητα 

καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πυρετοῦ διὰ αὐτοῦ τε τοῦ φάναι, πῦὺρ 
ἔλαβεν, ἐδήλωσε πῷκ τοῦ προσθεῖναι, γλώσσα ἐπίξηρος, 

διψώδης. τὸ ὃ ἀσώδης τῆς καποηθείας γενομένου πυρε- 

τοῦ σημεῖὀν ἐστι. πρόσχες τὸν νοῦν ἐπιμελώς τῇ τῶν δία- 

χωρουμένων ἰδέα. γράψαντος γὰρ αὐτοῦ κοιλίή ταραχώδης, 

λεπτοῖσε, πολλοῖσιν, ὠμοῖσι, παΐϊοι Υ αὐτὸς εἰπωῶν ἐπὶ 
τῇ τελευτῇ τῆς διηγήσέως καῦσον αὐτῇ 7εγονέναι. ὀνομᾶ- 
σας δὲ καὶ τὸν πυρετὸν, ἐν μὲν τῇ πρώτη τῶν ἡμερῶν 

. 

Φἱ ρτορίογ οα[απι αἱίᾳπαπι εκίθτήαπα Ίππο ππ]ίογεπα 

αΡοτγὶ οοπἡἱσί[Τεί, 1ρ[ε βσπϊῃοατει Ἡϊρροοταίε. Οοπβαϊ 

Ἱίαφιο αΡογίῖοπεπι οὗ πιογραπι [αοίαπι ε[ε μαπ]1ετ], αππαθ 

Ρϊαγος Ἠπιογςς οο]]εσεταί.  Αἀ]εοῖί Ἰαῖο οταΙοπῖ ες ϱ0Γ- 

ταρίῖοηο [ποίας τὸ νηπίου ἰπ[απειὶ ἀἰοίίοποπι, Ππάϊσαμ[ἶ5, 

αἱ ατριίτος, Ίαο αἀ]εοίίοπε ρανναπι {α1ε αΡογίῖναπι {οε- 

ἔππων  Νοππ]ηαπε επῖπι Ποπιπες ριμε]]οῦ ΠΟΠ ππ]ίο Ρο[ 

οοποθρίΙοπεπῃ παῖον Ππ[απίπ]ο5. Ρεν πιείαρµοταπι ἰδίίας 

Ραν ἑ[ Ηἱρροσταίεπι να]άο ρα[]]ο οκ οομοερίῖ Γοθίᾳ5 ία 

αρρε]]α[[ο. Εἰοπία Πὶ ρο[ιπιααι οονταρἰί ε]οϊππίαν. Ε6θ- 

Ρτῖς αοιίτεπα εἰ πιασπ](αάϊπεπι ρεν 1 αιιοᾷ. ργοίπ]ε, ἐρπῖς 

γτε]επαϊε, ἀεο]αταν]ῖ εἴ εχ ϱο αιιοά αἀ]εοῖῖ, [ἵπρμα ατίάᾶα, 

Γιϊδιωιάα εἰ αε[ιαδιπᾶαν πιβ]ὶρηϊαί1 Γερεῖ Πσπαπι οκῖ- 

ΠΕ. Αοοπταίε ἀε]θοίίοπιπι {ογπιαθ ππεπίοπαι αἀμῖρε, ΊΝαπι 

υῬί [οτΙρΠε, αἶνας {αγραία (οπαίρας, οορἰοβθ οί ογιηα[ς 
οἰἶαπι[ ἀρ[ο Ργοπαποίαγετίῖ 1 πατγαἰ]οπίς απο οαυ/[απι 1ρΗ 

ἱποίά][ε, νοσανεγ]ὲ βιαϊεη εί {εῦγεπῃ αἴιαο ΡΓίπιο ἆῑθ οοερεγῖτ 
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Κά. Οδατι, ΙΧ. [249. 249. ] Όνοζα. δα, . (415.) 
ἀρξάμενον, παροξυνθέντα ὃ ἐν τῇ δευτέρα, προσθεὶς ὁ' 

τν καὶ ἡ γλώσσα ἐπίξηρος καὶ οὐχ ὕπνωσε καὶ διψώ- 
[21419] ὃδης ἦν, ὅμως ὠμά φησιν εἶναι τὰ διαχωρούμενα. 
καῖσον δὲ πυρετὺν ἐπὶ γολώδεσε χυμοῖσε γινύμενον ἔσμεν. 
εἰκὸς οὖν τῇ γυναικὶ ταύτῃ κατὰ μὲν ὅλον τὸν ὄγκον τοῦ 
ῥώματος ἠθροῖσθαι τὸν χολώδη χυμὸν, ἐν δὲ ταῖς πρώταις 
φλεψὶ ταῖς καιὰ τὸ μεσάραιὀν τε καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἵπατος 
ὠμὰ περιέχεσθαι. καὶ μὲν καὶ τὼ οὖρά φησιν αὐτῆ γέγυ- 
έναυ λεπτὰ παραπλησίως τοῖς ὠμοῖς διαχωρήµασιν, οὐ μό- 

ον ἐν ταῖς πρώταις φλεψὶν, ἀλλὰ καὶ κατὼ τῷ πυρτὼ τοῦ 
ἧπατος ὠμιῶν πλεοναξύντων υμών. ὁ δὲ καῦσος ἐπὶ τέλευ 
τῆς ἀθῥώστου ταύτης ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων πρυσγέ- 
Ψᾷαπται καῦσος, ἔνια ὃ' οὐ τοῦτο µόνον ἔχει γεγθαμµένον, 
ἀλλὰ καὶ τὸ α προκείµενον, ὡς ἤτου πρώὠιην νοεῖσθαι τὴν 

ἄθῥωστον ταύτην ἓν καύσῳ /εγονυῖαν ο) πρώτον εἶδος εἶναυ 
τούτου τοῦ καύσου. 'ιὸ ὃ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγθαμμένον, δεύ- 

τερον ἐπὶ τῆς γυναικὸς, ἧς οὕτως ἄρχεται, ἑτέρην ἐξ ὧτιο- 

σθορῆς. ἐγὼ κατὰ τὸν ὄγδοον ἄῤῥωστον, οὗ ἡ ἀρχὴ, τὸ 

εἲ [εεππάο εκαοογραία {αεγί,  α]εσεγίίφμε αιοᾷ Ἰπσαα 

Ιπατποετῖε εἰ Πηραπάα : Γαεσῖίς αἰίαπιεπ αἲϊ οτιάα {π1ῇςο, 

4σαε ἀε]οιεραπίατ. Ατάεπίεπι νετο. {έργεπι εκ ΄ Ῥιοίι5 

Ἠαπιοτῖρας Πετί [αμα  Οοπ[επίαποαπι ἀβιίατ ε Ἠαῖο 

πιμ]]οί ἵπ Μοία οοτροσί ππο]α Ὀ{]]ο[απι άΠπονεπῃ αοθγγαἴπΠῃ 

{1ῇε: Ἰπ Ρτ]πιϊς αμίεπι ναί πιε[αταεῖ [οἰ]οεῖ εἰ [πιαε 

]εεοτῖς εταἆα οοηἴεπίη. Ῥταεϊετεα εἰ υτίπαθ αἲ 1Ρ4 {αϊ[ο 

ἴεππες εἰ ογαἆαδ, οτιάῖς ἀε]εοοπίρας Βπιῖ]ε5, οτιάϊο τε- 

ἀππᾶαιιῆρας Ἠήπιοτῖραδ, πος ἵπ ΡτΙπήςδ γεηῖς [ο]απα, νε- 

ταπι εἰῖαπι Ίπ ρῖυρα ]εοοτῖ Ρατίε. Εερτῖς ατἆεπθ αἆ Ἠα]α5 

αεστοίαπ[ῖς Άπεπα πια] 14 εκεπρ]ατῖριθ αἁ[οπρίαπα εἰ. 

Λι ποπημ]]α ποη Ίου ἀμπίακαί [οπρίωπι Ἠαρεμί, Γεά οἱ 

τὸ α αἀάῑίμπι, νεὶ ααοά ρτίπιαπα απο αεριαπα 1π οαα[ο 

ΕΤ Ππίε]]ήρογε ορογίεαί νε] ρυίπιαπι Ἠα]ας οβαῇ Γρεοίεπι 

ε[ε, «ἴπαε ἀεῖμοςρς αἲ Ἱρίο [οπῖρία εβ ἄπ [εοιπάα πια]εγε, 

εμ]ας Ῥτϊποιρίηπα Ἱία εβ; αἰενται εκ αροτίίοιο. Ἐβό νετο 

τω οοἴανο Ἀθρνο, εα]άδ ργποΐῥιμπν εχίαἰ: ΄ Δάο]ο[οσμίθιι 
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ΓΕ. ματς. 1Χ. [49.1]. Ἐὰ, Βα[. Ύ. (445.) 
µειράκιον Ὁ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇι τελεώτερον ἔφην 
ποιήσασθαυ τὸν περὶ τῶν οὕτως προσγεγθαμµένων λόγων, 

ὕταν ἐξηγῶμαι τὸν δέκατον ἄθῥωστον, ἀποδώσω τὲ νὺν αὐ- 
τὸν, ἐκ δυοῖν τούτοιν ὑποπτεύων προσγεγράφθαι τὸ καῦσος 
ἄφ᾽ ἑτέρου τινὸς, οὐκ αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως" ὅτι πρῶτον 
μὲν ἂν οὐχ ἑνὶ ἢ δυοῖν τῶν ἀθῥώσιων ἐπὶ τῇ τελευτῇῃ τῆς 
δυηγήσεως τὴν ἰδέαν τῆς νόσου προσέγραψε, ἀλλὰ πᾶσιν 
τοῖς πλείστοις, εἴπερ ὕλως ἐβούλετο καὶ ταύτας ἡμᾶς ὃι- 

δάσκειν, ὡς ἔνιοι τῶν μετ αὐτὸν ἐποίησαν. ὁ δὲ ὡς εἰ- 

δόσι διαγινώσχειν τὸ νοσήματα τὴν διήγησιν ἐποιήσατο 

τῶν συμβάντων τοῖς ἀθῥώστοις. φαίνονται δὲ καὶ οἳ ἄλλου 
παλαιοὶ μὴ στοχαξόµενοι κατὰ τὰ συγγράµµατα τῶν ἄρτυ 
προσιόντων ταῖς βίβλοις, ἀλλὼ τῶν δη κατ αὐτὰς ἐχόν-- 
των ἕξιν. βεβαιοῖ δέ µου τὴν ὑπόληψιν ἐπὶ τῷ προειρη-. 

µένῳ δείτερον τοῦτο, τὸ τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν μµόνῳ, 
προσγεγράφθαι. πᾶσιν οὖν τοῦτο τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ 

βιῤλίον ἐἔδοξεν ὑφ ἐτέρου τινὸς τοῦ τοὺς διεσκευασµένους 

τὸ νῦν ἐκείνους χαρακτήρας προσγράψαντος καὶ ταῦτ εἰκὸς 

ααἳ Ἱπ Μεπάαοίαπι {οχο ἀοεαπιρεραί, αὐ[ο]αίίογεπι ἀῑπι 

πια ἆθ Πα α[ογῖριῖς Γετπιοποπα {αοίαταπα, α παπι ἀεοῖηαπι 

θεΡγοίιπα οχΡ]ΙσβτεΙῃ. Αίαπο ηππο Ἱρίαπη εκρ]σαίασας 

[απ1, εκ Πῖς ἆποριας [α[ρίοπίας αἁ[οτιρίαπι ε[ε νετραπι, 

οαμ/[ή5, Γερτῖς ατάθης, αἲ αἰίετο ποσα, ΠΟΠ 1ρίο αποίοτο, 

αιοὰ ῥΥΙΠΙΙΙΑ φπἰάεπι ἨοἨ ππὶ ναι ἆποδιις αερτῖ αἆ Άποπι 

παγγα[1οπῖ6 ππογΡῖ {ογπιαπι αά[οτΙιρμΠεί, [εά οαιπῖρας νε 

Ρ]υτ{πηῖς, {ΠΠ ΟΠΙΠΙΠΟ ϱἳ πο ας ἆοεθτε νο]α]/[{εί, τί ποή- 

ΠΙΙ1 Ῥο[ι 1ρ[απα {δοεταπί. θεά 1] {απιαααπα Ἠϊ, απῖ 

ΠΙΟΥΡΙΠΙ «ἰσπο[οετο Γ[οἰν]ι[ζεπί, εοταπι ϱπάθ αερεῖς οοπίῖ-- 

δεΓΙΠΙ, επαγγαίΙοπεπ {εο, Ὑιάοήίατ απίεπι οἳ αἲΠ νείε- 

χε [η15 1π ορετίριιδ Ἠοᾳ ϱο5 οοπίεπιρ]ανί αμ Πάρος αἆ 

1Ἠτος αεοε[Πενμπ!ί,  [οἆ ααὶ Ίαπι ἵπ 1ρῇ5 Παριίαπι οοΠ[ε- 

απαπίαν,  Οοπβχπιαϊ απίεπι πιθαπ ορϊπίομεπι ρταεῖον τά 

ᾳποά ρτασοΙείαπα α[, Γεουπιάππα 14 ααοά 1π [ο]ο εριἀσπι]ο- 

ΣΕΠ Τετίο α[ορίαπι ει, Οπιπῖρις Πίαφαπο Ἠα]ας Πρτϊ 

Ιπιοχρχείρις αἳ αἰίογο αποάαπι απϊ αρραχαίο Ππο οἶπα- 

τηοίετγας 11ο αά[οπ]ρίί εἰ Ίαοο γα αα[οτιρία. Ίλαπι 1η 
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Εά. Όματι. ΤΝ, [49.1]. Εά. Ῥα[. Ὑ. (415- 416.) 
προσγεχράφθαι. κατὰ μὲν Ὑὰρ τὴν κυναγχωκν εἰκότως ἄν 
τις. συγχωρήσειεν ὑφ Ἱπποκράτους αὐτοῦ προσγεγράφῦθαθ 

τὸ ἀπέθανε κυναγχικῆ, διὰ τὴν κυνάγχην αὐτὴν βουλομένου. 

τεθνάναι τὴν γυναῖκα" κατὰ δὲ τὴν ἐν τῷ νῦν τεθνάναυ 

Δεχομένην οὐχ οὕτως ἀκοῦσαι δυνατόν. εἰπὼν γὰρ ἑβδόμη 

ἀπέθανεν, ἐπήνεγχε, ΄ κοιλίη διὰ παντὸς ὑγρὴ διαχωρήµασι 
πολλοῖσι, λεπτοῖσιν, (446) ὠμοῖσιν, οὖρα ὀλίγα λεπτά. καὶ 
μετὼ ταῦτ ἐφεξῆς γέγραπταυ καῖσος. ἐνίοι δὲ καὶ τὸ α 
πρόσκειται, κατά τίνα ὃ ἀνι αὐτοῦ γέγραπται πρῶτος, ἐν 
ἄλλοις δὲ πρώτη. παντοίως γὼρ ἐλυμήναντο τῷ βιβλίῳ 

τούτῳ κατὼ τὰ προσγραφόμενα πολλοὶ τῶν νἑωτέρων ἰα- 
τρῶν. εὔδηλον οὖν ὅτι μὴ ὡς ἐπὶ τῆς κυναγχικῆς ἐπὶ 

τέλευ προσεγρὰφ» τὸ ἀπέθανε κυναγχικῇ, κατὰ τὸν αὐτὸν 
τρόπον ἐγχωρεῖ καὶ νῦν προσγεγράφδαι τὰ καῦσος. οὐ γὰρ 
εἶπεν ἀπέθανε καυσδυμένη, καθάπερ ἐπὶ τῆς κυναγχι- 

κῆς, ἀπέθανε κυναγχικῇ, αλλὰ τὸ τὲ καῦσος ὄνομα κατὸ 

τὴν εὐθεῖαν πτῶσιν εὑρίσκεται εγραμμένον, ἐν τῷ μεταξὺ 
δὲ εούτου τε Καὶ τοῦ ἄἀπέθανε τό τε κοιλίη διὰ παντὺς 

ου μαπο]ῖσα Ίπγα ηιῖς οοµοε[[ογΙέ ας Ἡἱρροοχαίιο α[ογῖρέαπι 

ε[ε: ΙπίετΗς ογπαποµῖσα, αἱ ππα]]εγεπα ἀρίαπι νε]]εί 1π- 

{εγΙ/([ε οἳ ογπαποµεῃπ απρίπαια, ἵπ Ἠαο ᾳἀᾶθ ημπο ἆῑςῖ-- 

Ταχ οβΗ[[ε, ατα Ιπίε]]σὶ ποπ Ροῖεβ, Ίναπι Ρο[εα(παπι 

Ῥτοπαποϊανϊί: Γερίππο οβΡΗξ, ἀπίαΠε, αἶνας Ρετρείιπο Ἰ]- 

απ]άα ἀε]εοίιοπῖρις σορίοᾳς, ἴεπιάβας εἰ οτιάῖς; ἩγΙπαθ 

Ῥαισαα, ἴεπιες, Ῥο[ίεαπε ἀειποερς {οπῖρίαπι ε[ι, {ερτῖς 

βτάεπς; ποππια]]1ς απίεπι εἰ α αἀ]ασεί; 1π αιρηκάαπα αι- 

Ίεπι ρτο 1ρίο [οτρίαπι ε[ι ῥτίπιμς, 1Ππ αἰῖδ νοτο ρτίῖπα. 
Ἠπαπο Πααϊάεπι Ἠρταπι Ρτογ/[α6 ]αρε[αοἴατιπί ε]αδπιοάίι αᾱ- 

{οτ1ρί5 Ῥ]ετίααε ΊάΠΙογες πιεά]οί. βΡαἰεῖ εἴδο ποπ τί Τη 

ογπαπο]ῖσοα αἆ Ώπεπι αά[οπΙρΠΠε, οί ογπαπο]µ]ο. Έο- 

ἄεπι πιοάο εοποεεπάιμπι ε[[οε αἳ πιπο [οπρίϊς αἆ]οοίαπη, 

{ευτῖς ατἆεῃ. ΊΆοπ επίπα Ρτοπαποϊαν1Ε, ορ ατἆεπίο {6- 

Ῥτε ἀείοπία, απεπιαἁπιοάιπι 1π αΠδΙπο[α»Σ οί ογπαπο]ῖσα. 

Θεά Ἠοο ΠΟΠΙΕΠ οβυ/[ᾳ5 τευίο οσ[α [οτιρύαπα οοπΙρεσΙ{ΠΣ. Τη 

πιεάϊῖο νετο ἴππι Ἠα]ας πια οβΡΗῖ εἰ, εἰ αἶνας ρετρείπο 

Ἠφπ]άα, εἰ απαε Ἠπίο οοµίπαα εχἰ[μαπῖ, . Οποπίβαι εΓ6ο 
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ὑ ὑγρὴ καὶ τὰ τούὐτῷ Αάρς ἐπεὶ τοίνυν οὔτ ἀπέθανὲ καυ- 

σουμένη, ἀλλ οὐδὲ ἐφεξῆς ὅλως ἀλλήλων ταῦτα γέγραπται, 

δῆλον ὅτι παρεγγέγθαπται τοῦτο πρός τινος, οὐχ ὑφ /ππο- 
κράτους αὐτοῦ γέγραπταυ. τάχα δέ τις καὶ προσέγραψεν 

ἕνεχεν ἑαυτοῦ, καθάπερ [250 ] εἴωθαμεν ὑπόμνησιν ἐν τοῖς 
μετωπίοις τὰ τοιαῦτα προσγράφευ». εἶτά τις τῶν μμ ν- 
φόντων βιβλίον ὡς αὐτοῦ τοῦ συγγραφέως ὂν εἰς τὸ μιά 

αὐτὸ μετ(θηκεν. : 

[ 

2). 

“Βτέρην ἐξ αποφθορῆς περὶ πεντάµηνον Οἰκέτεω γυναῖκα 

πῖρ ἔλαβεν. ἀρχομένη δὲ κωµατώδης καὶ πάλιν ἄγρυ- 

πνος, ὀσφύος ὀδύνή, κεφαλῆς βάρος... δευτέρη κοιλίῃ ἐπὲ- 

ταράχθη, ὀλίγοισι, λεπτοῖσι ἀκρήτοισι τὸ πρῶτον' τρίτη 
πλέίω καὶ χείρω, νυκτὸς οὐδὲ ἐκοιμήθη. τετάρτη παρέ- 

κρουσε, φόβοι, δυσθυµίαι δεξιῷ {λλαινεν, ἵδρου περὶ κε- 

φαλὴν ὀλίγῳ Ψυχρῷν ἄκρεα ψυχρά, πέμπτη πάντα παρ- 

περις πιογίαα εβ ατἀθεπίαο {εῦτο, 1πιο πεφΙο ἀείμοερςδ Ίαεο 

Ρτοχ/α5 1πῖος {ε οομαεγεπίῖα [οπῖρία [απἱ ππαπϊ{ε[ίαπι ενα-- 

41ε, αἳὖ αἰαιο ἀπίεγ[ετίαπα {μἱ[ῇε, ποια ααίεια αἨ Τρίο Ηϊρ-- 

Ροογαίε Γοπρίηπη, Εοτία[[ς νενα οἱ αμα α15 αἁ[οτίραί [αἱ 

{ρβις σταίία, τα αἆ πιεπιοτίαπι αλα 1 πιατδίπῖρης αἆ- 

{οεγίρετο οοΠ/ΓΙΘΝΙΠΙΙ6/ ἀεϊπάς εοταπα ααὶ ἠργυπι ἰγαηδ[οχί- 

ῬΡ/εταπί αἰϊφαὰς ἕαπιαπαπι ἀρΏας αμοἰοχῖθ ο[[εί, 1π ἴοκίμγαπι 

ορεγῖς ἰγαπ[α]1ε, 

ΥΠ. 

Αἰιεγαπι επ αδογεῖοπε αἆ ση Ἠπε[επι Οεοεεῖ ΙΚΟΓΕΤΗ 

Γεῦτὶς Ῥτεμεπαϊ. «Ἰπεοεριῖ αιιῖετα οοππατο[α ας ορ 

ἵπ[οπιπῖςς ἔμππδογιπα ἀοίοτ; οαρίιῖς βταυϊίας. δεομπιάο 

ἀἷε αἷριις τμγδαια ε[ξν γτίπιμπι ραμοῖςς εεπιίδις εἰ δι 

οετὶς ἀε]ειιϊοπίὑως, Τεγιίο ἀίε ρἰμτίδις ασ ἀειετογίδιςς 

ποοιε πιλιὶ ἀογπιρί. ὉΌμαγίο ἀεἰἰγαυϊι, πείς, Τπος[Εί- ̓  

εἷα, οεμίµς ἀῑ[έογιιε ει [μᾶογ ραµοις εἰ [ηὶρίάως οἵγ- 

οµπι εαριε, ευιγεπίίαιει Πηρίάαε. «Ομῖμίο επαεεγδαία 
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ωξύνθη, πολλὰ παρέλεγε, καὶ πάλιν, ταγὺ κατενύει, δίψος, 

ἄγρυπνος, κοιλίη πολλοῖσεν ἀκαίροισι διὼ τέλεος, οἶμα 

ὀλίγα, λεπτὰ, ὑπομέλανα, ἄκρεα ψυχρὰ, ὑποπέλια. ἕπτὴ 
διὼ τῶν αὐτῶν. ἑβδόμη απέθανε φρενιτιαία. 

. Γ ν ο) , , » ν ” 
εν 44. μὲν πρὸ ταύτης εγραμμενὴ νήπιον ἔτι τὸ ἔμβριον 

Ὡ λ 5 η 3 Ἀ 

ἀπέφθειρε καὶ χρὴ νήπιον τὸ ἔμβρυον, ὡς ἔφην, ἀκούεον 

ἑνὸς ἢ δυοῖν μηνών ἢ τὸ μακρὀτωτο» τριών. 4 δὲ νῦν οὐδὲ 
κατὰ τὸν ἐνεστῶτα λόγον, πεντάμηνον ἔμβρυον ἐξέτρωσεν, 

3 ϱ2 3 .) ἃ ΄ -- 2. τν ας. ὸ»». -32 .] -” . π .] 

οὐδ᾽ αὐτὴ διά τι τών ἔξωθεν' αἰτίων, αλλ ἐκ τῆς Φατα το 

στώμα διαθέσευο. ἐνίοτε μὲν γὼρ πηδήσασαι σφοδρότερον» 
ἢ) δείσασαἰ τι τῶν ὀφθέντων αὐταῖς φοβερών, αἰφνίδιον ἕπ- 

τιερώσκουσιν αἳ γυναῖκὲες, ἐνίοτε δὲ καὶ δι᾽ ὀδύνην ἢ ἀπε- 

ψίαν. σφοδρὰν ἢ φαρμµακώδους 'τινὸς ἐδωδὴν ἢ ᾿ἄνεικρυς 
, ; πι ᾽ ; ν ” 2 / Ὕ 

φαρμάκου πόὀσιν ἢ δια τὸ προσέσθαι τι τῶν αμβλωθριδίω», 

ἀλλὰ -μαὶ διὼ φλεβοτομίαν καὶ δι αἱμοθῥαγίαν ἐκ τραύμα- 
π 

ιο. οπιπίας ππμέμπι ἀε]ιγανῖε: Ι{εγμήπφιιό εε[ετῖιεν ππιεπίό 

οοπ(εἷε, [εἰομίο[α, ἴπ[οπηίς, αἶνιμο γεγ εοίμπα ππογύιῖα 

«ορίο[ς ας [μοετὶς ἀε]εοοπίδιις Ἠμπίετ. μγῖπαο ῥαμοαε, 

τεπµες, [μπίσγαε: επίτεπια [ηἱρίάα, [ιδυϊάα. δεπευ 

αἷε εαἀεπι. δεριίπιο οδίίε ρ]γεπἰϊοαι 

Μι]τετ απίο Ἠαπο ἀε[οτιρία απ{απία]απα εἰϊαπιπαπῃ {ο6- 

έππι  οοτταρίυπα ελ{ί. Ππ[απία]ας αὐἴεμι {οοίας, αἱ ἀῑχὶ, 

απίας απὶ ἁποταπι ααί Ιοης]/πιο {πίαπι ππεπβαπι ἀητεἰ]ϊ- 

δεπάως εΠ. Αἴί ᾳπαε Ρταε[επίϊ ογαϊϊοπο πανταίυς, ἵγίαπι 

ππΘΠ πα {οείππι αΡροτιανΙτ, πεφαο 1ρία ρτορίεν αἰίφήαπι 

εχίετπαγαπι σαμίαταπα, Πε εκ οοΓγρονῖ5 α[εσοίοπο. Ιπίει- 

σπα επῖπι Π]Ιετος αδρῖ νε]μεπιεηί 5 {αμΠεταπί ααί υδί 4ε- 

τερεπίε ν][ο αφμο, αποά 1] ἴοττονί βί, πιοίαετιπί, αὓ- 

ογήαπέ: Ιπίετάμπι νεχο Ρτορίοτ ἆο]ογεπι γε] 1πῇβσπειη ογι- 

ἀῑιαίονο αμ τεί ομ]αφόαπα νεπο[ας ο[απι αμὶ ΟΠΙΠΙΠΟ ρ]ιᾶ- 

πιαοῖ Ροίππα εαῖ αὐοά 1ΠΠὲ φπἱάάαπι ϱογαπι ϱ41αε 4Ρογί1ο- 

ηεπι ϱοµοΙίαπῖ: 1Π1Ο ΠΟΠΠΠ]]αε εἰ ρτορίεγ νεπαθ ΓοοΙΟΠΊΘΙΩ 

εἴ [αηριήπῖς επ νιἱηστε ϱΓΙρΙοµΘΙ νεὶ εκ ἀπιποδέγαία 
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τος ἢ ἐξ αἱμοθῥοϊδος ἀμέτρου ἐξέτρωσαν ἔνιαι. οἶδα δέ 
τινας καξ αὐτοῦ τραχήλου τῆς μήτρας αἱμοθῥαγησάσας 

ἐγκύμονας ἐπὲ πλέον, εἰἴθ ἑξῆς ἐκβαλούσας τὸ ἔμβρυον, 
ὦν ὅτι μηδὲν ἐγένετο ταῖς κατὰ τὀνδε τὸν λόγον ἐφ Ίππο- 

κράτους }γεγραμμέναις γυναιξὶ, δῆλον ἐξ αὐτοῦ τοῦ μὴ 
προσγεγράφθαυ κατὰ τὴν διήγησιν αὐτῶν, «καΐτου Υ εἰω- 
Φότος αὐιοῦ μὴ παραλείπειν τὰ τοιαῦτα. πυρέξαι τοίνυν 

αὐταῖς οὐ διὼ τὴν τῶν ἐμβρύων ἐγένετο φθορὰν, αλλ ἔμ- 
παλιν ἀπεφθείρετο κύημα διὼ τὸν πυρετὀν. ἔοικε δὲ κατ 
αὐτῆς γυναικὸς ὁρμηθεὶς ὁ γράψας τὸ προζῥητικὸν οὕτως 

εἰπεῖν. οἱ κωμµατώδεις ἐν ἀρχῆῇσο μετὼ κεφαλῆς, ὀσφύοςν 
ὑποχονδρίου, τραχήλου ὀδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἄρά γε Φφρὲνι- 
τικοί; δύναται δὲ καὶ αὐτὸς ἑτέραν ἢ ἕτερον οὕτως ἔχοντα 
Φεάσασθαυ. τὴν ὃ οὖν προκειµένην ἐν τῷ λόγῳ γυναῖκα 
κωματώδη τε καὶ πάλιν ἄγρυπνον ἔφη [251 1] /ενέσθαι, κε- 
φαλῆς τὲ βάρος ἔχειν καὶ τῆς ὀσφύος ὀδύνην, οὐ μὴν περὶ 
τραχήλου προσέθετό τι. φησὶ δὲ καὶ τὴν κοιλίαν ἐπιτα- 
θαχθῆναι Λλεπτοῖς καὶ ἀκράτοις, οὐδὲν ἐνταῦθα προσθεὶς 

Ἡαοιπογτ]οῖάε αρογΠεγιπί, ΌὉπαδάαπι απίεπι πονί εἰ εκ 

1ρία πετ οεν]οε {απρΙΙπεπι ῥρτοβμά][Τε Ρταεσπαπίες Ίαπι- 

ἀία, πιοχᾳαο ἀείπάς {οείμπι ε]εο][]α, Όποταπι, πηα]]ετ]-- 

Ῥας Ἠαο 11 ογαίῖοπο αἲ Ἡϊρροογαίε [οπῖρία5, πα]]απα {αἲ[[ε 

εκ εο οοπβαί αιοά ἵπ ἀρ[αταη εκρ]απαϊοπο Ποπ αά[ογῖ-- 

Ρίο, «μπι 1ρ[ο ἵαια Ῥρταεϊοτη[ίετο ποπ οοπ[αενοεῖ{, 

1ρῇ8 ετρο εοπΏρῖί Γεμτιοϊίατε: ποἩὮ Ρτορίε {οείας οοτγγα” 

ΡίΙοπεπι, [εὰ Ρτορίεν {εμγοπι αροτνεταηί, Ὑπάεῖας απίεια 

Ἰαο ππι]]θγο οοηοῖἰαία5 αμ ργοττμειῖουία {οπρβί Ἱἴα εΠΙΠ-- 

οἶατε: απ οοπιαϊ[ο[ί ρει Ἱπῖμα ΡΓαπί ουπι σαρῖ15, Ἱππαρο- 

ταπα, Ἠγρουλμοπάγα οἱ οεγνῖοῖς ἀοίοτε νΙςι]απίες παπι ΡΙ1ε-- 

η] 1οἱ  ΕΡοϊίε[ι αιίοπι 1ρί[αε αἰἴεταπι γεὶ αἰίεταπα Πία Ἠα- 

Ῥεπίαπα νιάϊ[ᾗο, Ετοροβίαπι ἀσίίατ Ἴαο ἵπ οχαῖοπα πμ]]ςο-- 

γοπι {πι οοιηαίοίαπι, πι ταγ[ας ΙΠ{ΟπΙΠΕΠΙ ΣμϊΠε ρτο[οτί 

οἵ οαριῖς ρταν]αίεπι Ίαβετο εὲ Παπρογαπ ἀο]ογεπ: πο 

ίαπει «αΠ]οφαβπα 4θ οθτνίοο αρροί[ααί. ΑΙί εἰ αἶναπα ρει-- 

μαχραίασι {ω]]ο (εμαίρας εἰ {ποστς ἀα]οσίιοπίρας, ΙΙ! 
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ἔτι περὶ τῆς χρύαρ αὐτῶν. ἐἔγχωρεῖ γὰρ ἄκρατα, ὠλγρὰ 

καὶ ξανθοὸ καὶ πυθῥὰ καὶ ἐρυθρὰ καὶ {ώδη καὶ µέλανα ὅια-- 

Ἰωρεῖσθαι, γινωσκόντων ἄκρατα καλεῖν αὐτὸν ὅσα τὴν οἱ- 
εὰ ’ 5, 3, Δ ή ε η] 3, 

πείαν χρύαν ἄμικτον ἔχει πρὸς ἕτερον χυμὸν, ὡς ὃ ἄν τις 

εἰκάσειδ;, χολώδη διεχώρήσεν ἄκρατα, τουτέστιν ἤτοι ξανθὰ 
κατὰ τὴν χρόαν ἢ πυρθδα. τα γὰρ ἰώδη καὶ µέλανα μετὰ 

τοῦ προσθεῖναυ τὴν χρύαν ἔθος ἐσεὶ καὶ τούτῳ καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἰατροῖς, καὶ ἡμεῖς εἰώθαμεν ἄγευ προσθήκης γχο- 

.φ. ο ο. ’ 5 4 » ». «. ο / 
λὠδη διαχωρῆσαί ία λέγειν νά τῇ χολή ξανδη τοιαύτῃ 

ᾗ Π [ ο Ἀ . 3/ 
λέξει ρώμενοις τὰ δὲ τῆς ἰἑώδους 3 µελαίνης 3 τινος 
κκ η ὁ 9 , ς Ρὰ { ’ 3 3 π 

ἑτέρας χολῆς ου λέγομεν απλώς Ίολωδη, τιθεμὲν δὃ' αὐτοὶ 

τὴν ἀπὸ τῆς χθύας διάκρισιν αὐτοῖς. καὶ τοῦτό Υ ἐν ἅπασο 
δν ς » « Λ Δ ) 3 .’ / τ 

τὸ ἔθος ὑπῆρξε, διὰ τὸ συνεχώς μὲν ἐμεῖσθαί τὲ καὶ δια-- 

χωρεῖσθαι τὴν ὠχράν τὲ παὶ ξανθὴν χολὴν, οὐ µόνοις τοῖς 

νοσοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὑγιαίνουσι, σπανίως δὲ τὰς ἄλλας 

παὶ μόνον ἐπὶ τῶν γοσώδη διάθεσιν ἐχόντων. κατα γοῦν 
τὴν τῆς τρίτης ἡμέρας διήγησιν εἰπων, νυκτὸς οὐδὲν ἐκοι- 

µήδη, τοῦ πώματος δ) οὐκ ἔτι (ινημιονεύσας, ἔνδειξιν παρέ- 

Ἠϊο Ῥταείεγοα ἆε ἀρίαταπι οοἼογο α]εο!ῖ, ἈΏαίϊασ Παππαιο 

ππεγα Ῥα]]άα εἰ Πανα εἰ {α]να εἰ τάργα, αεγασιποία εἴ Πῖ- 

δια ἀε]ίοί, εοσπο[οεπῖρας ποβῖ Ηιρροοταίεπα {ρ[απα πἹεγα 

νοσατε (παεσοπΊηπε {απηϊ]αγειι οΟΙοτεΙα λαβεαῖ οιπι α[ίετο 

Ώππιοτε Ἱπρεχπϊκίππι, αἲ { απ Ππκοετιί Ῥ]ο[ας ἀε]εσ[ίῖο- 

ης Ίπογαδ, Ίοςε ε[ὶ νε] οοἶογτε Πάνας νε] {]νας, ΊἈΝαπι 

αεγιρῖπο[ας οἳ πῖστας αἀ]θοίο οοἶοτο ἀἴοετο ἴπι Ἠπ]ο αι 

οαεἰοτῖς πιεδ]οῖ οοη/[ιιεἰαᾶο ο{. ἨΝο8 νετο εἴῖαιι οἰίγα αᾱ- 

άϊΠοπεπι Ρ/]ο[ας απαφάαπι ἀθ]οί ἀῑεόγο οοπ[αενίλας, ἆθ 

Πάνα Ῥΐ]ο ἴα ἀῑοίίοπαο μι, Ἐκ αεταβίπο[α νοχγο νο] Πὶ- 

ρα νε] αἰίενα αλαρίαπι Ρΐε πο Ππιρηοιίογ Ῥϊο[α ἀῑοῖ- 

σης, Γεὰ 1Ρῇ οο]οτῖς ἀῑ[ογίπιεα 1ρίς αἀ]οίπια.  Αἴπιθ 

Ἰαεο Ίπ οπιπίρας οοπ[αεϊπἆο Ἰπνα]αϊε, αποά Ῥ1]16 ἕαπι ρα|-- 

Ἰάα ἱππι ανα α[ῃᾶιιο {μπι νοπιαίας σπα ἀε]ιοίαίατ, Πο 

«{ο]ππα αοστοίαπΒδρας, [εά εἰῖαπι Ῥεπο να]εηίίρις, 14Ο γετο 

αἶῑα, ἵπ [σα ἀαπίαχαί απῖ πποτροίαπα αΠεοίαπι {ογπηίατ. 

Ίπ (ογῖ ἀῑδί πανγαίοπθ ϱ πάπα Ργοπαποία[[οί, ποοία πμ] 

ἀογπιϊνίέ, οοπ]α[ῖ αιίοπι ποἨ απιρ]ας πιεππτῖ, ἀοπιοπ- 
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σχεν ἡμῖν τοῦ μέλλειν ὅσον οὕπω παραφρονήσειν. εἰκότως 
γοῦν ἐφεξῆς ἐρεῖ, τετάρτῇ παρέκρουσε, φύβος, δυσθυµίω 
πρὺς δὲ καὶ τῷ δεξιῷ ἆλλαινεν. ἔτι τε τὸ ἵδρου περὶ κὲ- 

φαλὴν ὀλίγῳ ψυχρῷ «φρενιτικήν τὲ δη τὴν ἄνθρωπον 
ἐδήλωσεν εἶναι καὶ πρὸς τούτῳ μοχθηοώς ἔχειν πάνυ. 

προστιθέντων δὲ τοῖς εἰρημένοις σημείοις τὲ καὶ συμπτώ- 
1 ” ” ΄ . ” . 3 - 

µασε, τῶν ψυχρῶν ἀκρέων ἔτι μᾶλλον ἄν τις αὐτὴν προσὲ- 

δόκησε τεθνήξεσθαι. καὶ τοίνυν ἀπέθανξ ἀκύλουθον τοῖς 

εἰθημένοις συμπτώμασιν ἔχουσα τὰ κατὰ τὴν πέμπτην καὶ 

τὴν ἕκτην. τὼ ὃ ὡς μαρτυροῦντα τούτοις ἐν προθῥητικῷ 
γἐγθαμµένα φθάνω δείξας. ἐν τοῖς εὖν ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, 
ὅπως ἐστὶ µοχθηρά. µμνημονεύσωμεν τοίνυν καὶ αὐτῶν 

ἀναμνήσεως ἕνεκα, «παΐτου παρητημένοι τὰ τοιαῦτα γράφει». 

εἰρημένου τοίνυν ἐν προῤῥητικῷ, ἐξ ὀσφύος ἀναδρομῆς 
ὀφθαλμών (λλωσις, διὰ τοῦτο τῆς γυναικὸς εαύτης ἀναμι- 

µνήσκουσιν, ἓν τὲ τῷ περὶ ταύτης λόγῳ τῆς ἐν τῷ προρῥη- 
- λ κ. 3“ ὁ᾽ ς φ) ιδ 9 ] ωό ’ θ 3 

τικῷ λέξεως, ἔστι ὃ, ὡς ἐδείχθη, τὰ τοιαῦτα πάντα µοχθη- 
Ἡ « - Γ » / η Δ - 

θα, γινωσκύντων ἡμῶν ἐν τῷ καθόλου τὴν διαστροφὴν τῶν 

ΠγανΙξ πορῖφ Πρίαπι Ῥαπ]ο Ρροβ ἀε[ιταίαταπ. οὅττο ἰσίίαξ 

{ετίε παχναν]ῖ, απατίο ἀε]τανΙξν παείας, πιοείΗηῖα, οσσ]αβ 

ἀαχίεν ἁἰ[ίονίμς ε[, [πάοτ οἴγοιπι οαραῖ ῥραποςδ, {γρίάις: 

Ρρυτεη Πίσαιή. λοπαῖποπαι οβοπά1ί ε[ἴε, ρτοϊπάεφιιε Ρρτανε αᾱ- 

πηοάπα Ἠαμογο. Όσαπα απίέεπι επαττα15 ἵππι βριῖς ἵππι 

Γυπιρίοιια[ἶς εχἰνεπιϊἰαίαπι {γῖσις αἀ]εο][[εί, εἰἰαπππαπα πηαρῖ8 

αιάαπι ἀρίαια πιοτί εκ[ρεοίαν]ϊ. Ἑτ νειο ἀε[αποία εβ 

ΡγαεάΙοι15 οοπη]ίαἰα [γπιρίοπια!ΐδ, απἶδας αιὐηίο εἰ [εκίο 

ἀϊθ νεχαία εἴ, Θιαε γετο αἱ Πάεπι 5 [αοϊεπίῖα 1π ΡΥΟΥ- 

γμείίοο [οπρία [απέ, εἰἴαπι[ ἵπ εοπιπιεπἰατϊ α]]απι 1Π Ἰ-- 

Ῥχαπα {8615 Ῥχανα Ργίας εί[[ε ἀεπιοηβγανίηχαδ, πιεπιοσῖαθ 

αππες ογαϊῖα Ἱρία οοπηπιοππογαίάτις {απ, αὐαπι(ααπι {α]ία 

{εγίρετο ἀερτεσαίις γεπποτίη. Όμαπι Πάπας ἀῑοίαπα Πἳ 1π 

ΡΙουγ]είῖσο, εχ Ιαπιροτπα τεογ[α οοπ]ογπη Ῥεινετῇο οἳ 

14 αππ]τετῖς Ἠα]αθ πιοπηϊπεχγιαπῖ ϱἳ ἵπ {ρβας ογαίοπε ἀῑο[ῖο- 

πῖδ Ργουσ]είίοὶ. Θαμὲ αμίεπα, πὶ ἀεπιοπβγαίπι εΠ, ἰα]α 

οπιπία ῥρτάνα, [οἰοπβριθ ποὺῖθ ἵπ μπῖνετ[α]ὶ οοα]ογαα Ρει- 

| 
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ὑφθαλμῶν οὐκ αγαθὸν εἶναι σηµεῖον, ἑάν τ᾿ ἐξ ὀσφύος ἄνα- 
δρομῆς ἐαν 8 ὁπωσοῦν γένηται, μετὰ τοῦ κπακόζηλον. εἶναν 

τὴν ἑρμηνείαν καὶ πὀρρω τῆς Ιπποκράτους λέξεως. οὐ γὰρ 
ἂν εἶπεν ἐξ ὀσφύος. ἀναδρομῆς, ολλ ὡς ἓν τῷ προγνωστικῷ 
καιὰ τήνὸε τὴν λέξιν. αἱ δὲ σὺν πυρειῷ ὀδύναυ γινόμεναυ 

περὶ τὴν ὀσφὺν καὶ τὰ κατω χωρία, ν τῶν φρενών ἅπτων- 
ται, τὰ κάτω ἐκλείπουσαυ ὀλέθριον κάρτα. οὐ μὴν οὐδ 

ἔχευ τις ἐπὶ τῆς προκειµένης αθῥώστου δεῖξαυ γεγογυίαν εἰς 

τὴν κεφαλὴν ἄναδον τῶν κατὰ τὴν ὀσφὺν (417) πλεονα- 

ζόντων χυμών' ὥσπερ καὶ ταῦτα μµάτην εἶπόν τινες τῶν 

ἐξη)ητῶν, οὕτω καὶ τήνὸδ τὴν ῥῆσιν κακῶς ἐκ τοῦ προρῥη- 

τικοῦ ἐπιφέρουσε τοῖς νῦν εἰρημένοις εἰς ἐξήγησιν τῆς προ-- 

κειµένης ἀθῥώστου, καθ ἦν Φηήσε, κοιλίης περίπλυσις ἑξε- 

ρυ0ρος, κακὸν μὲν ἐν πᾶσιν, οὐχ Ίκιστα δὲ τοῖς προκειµέ- 

νοις, οὐὖκ εἰρηκύτοο πποκράτους . ἐξέρυῦρον τῇ }υναικὶ 

ταύτη γἐγονέναυ περίπλυσιν κοιλίης. ἔτυ δὲ μᾶλλον ἀτόπως 

μνημονεύουσυ καὶ τῆσδε τῆς ῥήσεως ἐν πυρετοῖς καυσώδε- 

σεν, ὑπο- [2565] περιψύχουσι καὶ διαχωρήμασιν ὑδατοχό- 

ΥΕΤΠΟΠΕΠΙ ΠΟΠ Ῥοπιπι εΠε Πσηππα, [νο εκ Ιήπιῦογιπ 16- 

ουτία, νε απογῖ πιοάο Παῖς πιαἰα Ρταείετεα α[[εο[αίατα 

ε[ἴε απἰεγργείαϊοΠεια εἰ αὐ Ηϊρροετα[ῖ ἀῑοίίοπο Ίοημο 

αεπαπ. ἆοη επῖπι ρτοπιποϊαντ!: εκ 1άπιροτα ΓεστΓα, 

Γεὰ: ἳ 1π Ῥτορποβίοο  ἵπ Ίαο ἀῑοίοπε:  οαπἱ οὕπι {ερτθ 

εἶνεα Ιππηρος εἰ 1μβεγας [εὰεο Παπί ἆο]ογε, Π Γερίαπι 

ἱναηδνεγ[απα Ἰη{εχῖς [εάιθις τε]ἰοιῖς αἰρειϊιπί, Ιεία]ος αᾱ-- 

πιοάσα  οχΙ[απῖ. οι {απ1εηπ ροίε[ αφαῖς {π ΡΥαε[επ! 

46ρτα α[οεπ[απι αἆ οαραί ο[ιεπάετο τεἀαπ απ Τη πι” 

Ρἱ6 Ἠππποχηπα,  Αίφις αἲ Ίαεο ἴεπιοτο αιἰάαπα Πποχργείαπι 

ἀἰκοτιπί, Πο οἱ ἀῑσιΙοιιθεια Ἠαπο πιαἰό εκ Ρρτοτγ]λείϊῖοο ΠπΠο 

ἀἱοίῖς Ἱπβεταπί αἆ αεσταο ρταε[εη1ς εχρ]οαιίοπεπι, 1 (α8 

Ργοί{ετί: νεπίγί να]άε ταβτα ῬΡτο]μνίεδ, Ῥτανα απ] επι 1π 

πιοιβῖς οωηίθας, Ἠοῦ ΠΙΠΙΠΙΕ νεχο 11 Ργοφο[ς, «παπι 

ποή  ἀῑκετίι ΗΠιρροοναίες ῥγαετηῦταπα Ἰαῖο πηιι]θνῖ ΥδηΙσΙ9 

{Πε ῥτο]ανίοή. ΄ ΑΡΡανά δις αὐτεπι α]ναο εἰ Ἠ]α5 ἀῑοίῖο- 

ης ΓαΠἱ ΠΊΕΠΙΟΓΕ5. Ἰπ {εργῖρις αγἀεπίῖραςδ, οµπα θΠ(αβη- 

ἰμ]ο. {πίσοτο «ἀε]οσιίοπίβαδᾳαθ΄ αᾳάο[δ, ῬΙοβθ 4ο πιυ]ί15, 
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Ἐά. Οἶιατι, 1Χ. [259.] ΓΕ. Βα[. Ῥ. (117.) 

λοισι συχνοῖς, ὀφθαλμοῖσι λῆμαυ σημεῖον κακὸν, ἄλλως τὸ 

καὶ ἣν κάτοχου γένωνταυ. διαφέρὲιν ὃ οὐδέν φασιν ἢ κά- 
τοχον εἰπεῖν ἢ κώμα, μὴ γινώσκοντας ὡς αὐτὸς. ὁ Ίππο- 

κράτης διορίζει τὸ βαθὺ κῶμα τοῦ µετ ἀγρυπνίας. τὸ 
μὲν οὖν βαθὺ κώμα κοινωνίαν ἔχει τινὰ πρὸς τὴν καλου- 
µιένην κατοχὴν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿4ρχιγένην τὸ καὶ Φίλιπ-- 

πον. οὐ μὴν ὅτι τὸ ἄγρυπνον, ὃ παύτῃ τῇ γυναικὶ γενέ- 

σθαι φασὶν ἐν ἀρχῇ τοῦ νοσήµατος, οὐ καθ ὤν χρόνον ὁ 
ὀφθαλμὸς παρεσπἀάσθη. ΄ Θαυμάσαι ὃ ἐστὶ καὶ τοῦτο τῶν 
ἀμφοτέρας τὰς ῥήσεις γραψάντων ἐν ἐξηγήσευ τῆς προπει- 

µένης αἀθῥωώστου καθ’ ἥν φησι, κοιλίης περίπλυσις ἐξέρυθρος 

καὶ τὸ διαχωρήµασιν ὑδατοχόλοισιν. οὐδετέραν μὲν γὼρ αὐ- 
τῶν ἔγραψεν ἐπὶ τῆς γυναικὸς ταύτης ὁ “/πποκράτης, οὐδὲ 

ὡς ἀμφοτέρας γράψαντος ἐξηγοῦνταν, πρὸς τῷ μηδὲ δύνα- 

σθαι τὴν. αὐτὴν διαχωρησιν ἐξέρυθρόν τε καὶ ὑδατόχολον 

εἶναι. παρατίθενται δὲ καὶ ἄλλας πολλὰς ῥήσεις, ὃν αλλή- 

λων. ἐξηγούμενοί τὸ τὸ προθῥητικὺν καὶ τοὺς ἐν ταῖς -ἔτει-- 
δηµίαις ἀθῥωώστους. ἀλλὰ πάντ ἐξελέγχειν ὅσα κακῶς ἔγρα- 

οο]ογΙπ1 Ίεπιας Πρηυπα πιαίαπα εἰ, Ίἴππι α]ας ἴππι { 

οαἰοομῖ Παπ; πΠ]ή]ᾳπο τε[εγγο Ῥχο[οναπέ, Π νεὶ οα[οσ]ιιπι 

ἀΐσας, 1ρΠογαηίε5 Ηιρροοταίεπι Ρτο[απάμπι οοπια ἃ οοπ]αΐθ 

νιδΙ ἀΠΠΠσιιεχθ. Πασπε ργο[απάμπα οοπηα αλα παπα αροί 

αἆ γοσαίαπα οαίοσμεπ αἳ Ατοβΐσεπο εἰ ΡΜΙΙρρο οοπιπιά- 

ηϊαίεπα:. ΠΟΠ. ἵαπιεη νἱσ, αιιοά Ἠαῖο πια]]ογὶ αοοϊἁ[α 

παγχαιιξ 11 ΠΙΟΤΡΙ ΡτϊποΙρίο εἳ ΠΟΠ «πο ἴεπιροτο ἀῑ[ίοτίς 

ο{ῖ οοα]ᾳδ. Ῥοττο πα]γαγί οεί ϱο5 παἰταπιαιιο ἀῑοίϊῖοποπι 1 

Ριαο[εΠ[ῖ ἄ6ργαε εκρἰαπα[ίοπε [οηἱρβΙε ἵπ αα Ρτο[ετί: 

αἰνῖ ῥταετηρτα ρτο]ηνίαες, αἱ, ἀε]εοίίοπίριδ αηποίας Ρ1]18: 

πομίγασα. οἰεπῖπι 1ρίαγτω Ίαο 1π. ππα]Ίετο [οπρίή Ηιρρο- 

οταῖςςδ, πἨθ(πα αιιοά ππ{γάππααε [οπἱρ[οτίε οκρ]οβΗηΓ. ΕΒταθ- 

ἱετεα αιοά ποφιιε εαἆεπι ἀε]εοίῖο εἰ] ροιιααυΙξ, ἔαπι ρχαε-- 

τάργα παπι αηποία Ρ9, . Ππετ[ογιιπέ. ααίεπι οἱ αἶῑας 

πιι]ία5 ἀ16ΙΙ9Πε5, 4παο νἱοῖ[ῖπι {απι Ρτοσγμεἰοᾶπα 1ΠΕΕΓΡΥΘ-- 

ἰαπίας ἴππι αεσγος αἱ Ἱπ ερϊἀεπαῖ5 πατταπίας, 'Υαεχαπα 

ᾳπαεοιΙηφιιο υ][ίο[ε [οτἱρία Γαπίῖ, απβαοτθ ποπ Ἠοεί, απιΠι 
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Ἐά, Οµασε, ΓΣ. [55.1 Ξὰ, Ῥα[. Υ. (41πι) 
«αν οὐ καιρὸς, εἰρημένης γε σαφώς τὲ ἅμα καὶ τελέωρ 

ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς τὸ προρῥητικὸν ὑπομνήμασι τῆς µοχθη- 
θίας τῶν τοιούτων ἐξηγήσεων.. αφρενῖτις, καὶ τοῦτο τῶν 

προσγεγραμμένων ἐστὶν, ὥσπερ ὃ καῦσος ἐμπροσθεν, οὐκ ἐν 
ἅπασιν ὢν τοῖς ἄντιγράφοις.  οὐτὲ γὰρ ἐπ) ἄλλου τινὸς ἆρ- 

ῥώστου τοιοῦτόν τι προσέγραψεν, οὔτε προύπειτο νῦν αὐτῷ 
διαγνώσεις γράφειν νοσημάτων, ας ἐν τοῖς πὲρὶ γούσων 
ἐπιγεγθαμμένοις ἐσεὶν εὑρεῖν. 

Φ’. 

1υναῖκα ἢ κατέκειτο ἐπὶ ψευδέων ἀγορῇ, τεκοῦσάν γε τὸ 

πρῶτον ἐπιπόνως ἄρῥεν, πῦρ ἔλαβεν, αὐτίκα ἀρχομένη 
διψώδης, ἀσώδης, καρδίαν ὑπήλγεε, γλὠῶσσα ἐπίξηρος, 

κοιλίη ἐπεταράχθη, λεπτοῖσιν, ὀλίγοισιν, οὐχ ὕπνωσεν. 

δευτέρη μικρὰ ἐπερῥίγωσε, πυρετὸς ὀξὺς, μικρὰ περὶ κε- 
φαλὴν ἵδρωσε ψυχρῷ. τρίτη ἐπιπόνως ἀπὸ κοιλίης ὠμὰ, 

ἀεε]αταῖα Πἱ 1π πορῖ ἀ]ποῖάο Ππια] εἰ αΡ[ο]πίο 1Π Ρτος- 

τΠείΙοππα οοπιπιεπ{ατ]ῖς ε]αςπιοάϊ ΙπιετρτεϊαἹοπαπι ρτανῖίας, 

Ῥηγεπ]εῖς, Ίου εἴϊαπι 1Πίετ α[οπιρία οοππαπιεγαπ!ί, 4πεπι- 

αἀπιοάαπι εἰἴῖαπι σαπ/[ᾳ5, ααὶ απ[εᾶ ΠΟΠ 1π οπιπῖρας οχεπι-- 

Ρ]ατῖριας εκ]{ηῖ. Ἀεαπε επΊπι 1π αἰῑο αποάαπι αερτοίο α]ῖ-- 

απίά Ἠπ]ακπιοάϊ αά[ετιρῃβίε, ποιο πιπο ἀρίοε ἀπβΙπιεταί 

ΠΠΟΥΡΟΤάΠΙ ἀΙρποίίοπες [οπίρετε, τπί 1π Ἠρτίς ἆε ΠιοΥΡβῖβ 
1π[οτιρίϊς τερετίτο 11ος, 

ΙΧ. 

Ομαε πιμ[ίεγ ἴγι ππεπάα εἴπτα Γοτο ἀεεμππδεῦαϊ, εαπι γτὶ- 

σημπι ἰαδοτίοίε ππα[ομίωτα επῖναπα νεεππεπς ρτεµεπαἰε Πε- 

Ὀτίς; [αι ἵ ργιπεὶρίο [ειδιπάα, [α[ιάίο[α, εαγάιαϊ- 

δία ἰαθοταυίε; ἰἴπσμα γετατίάα, αἶνις εεπμῖδις εε μαι- 

οἳς ψετιμγδαία; ποπ ἀογπαϊυι. «Φδεεµπάο ἀίε αἰϊφιαπεμ- 

ἰωπι τὶρµίε, ᾖ[εθτί αοµία, /αμοµς οἴτεα εαρμῖ [μάογ 
πιαπαυι. ΊΤεγείο ἰαδοτίο[ε αὖ αἰνο ετμᾶα, εορίο[α, ἴε- 

σΑΙΕΝύ5 το. ΚΝΙΙ. 918 
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Εά. Οἶνατί, ΣΧ. [.59. 9568. ] Τὰ. Ρα[. ν. (417.) 
πολλὰ, λεπτα δωῄευ. τετάρτῃ ἐπεμῤίωσε, πάντα παρω- 
ξύνθη, ἀὔπνος. πέμπτη ἐπιπόνως, ἕκτη διὰ τῶν αὐτῶν, 

ἀπὸ κοιλίης ἦλθεν ὑγρὰ πολλὰ. ἑβδόμη ἐπεθῥίγωσε, πυ-- 
ρετὸς ὀξὲς, δίψα πολλὴ, βλησεριομὸς περὶ δείλην ἵδρωσε 

ὃν ὅλου ψυχοῷ, ψύξις ἀκρέων καὶ οὐκέτ ἀνεθερμαίνετο 

καὶ πάλιν εἰς νύκτα ἐπεθῥίγωσε, ἄκρεα οὐκ ἀνεθερμαί- 
νετο, οὐχ ὕπνωσε, μικρὰ παρέκρουσε καὶ πόλιν ταχὺ κα- 
τενόει. ὀγδόη περὶ μέσον ἡμέρης ἀνεθερμάνθη, διψώδης, 

κωματώδης, ἀσώδης, Ίμεσε χολώδεα, μικρὰ, ξανθὰ, 

νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, οὔρησε πολὺ, ἀθρόον, 
οὐκ εἰδυῖα. ἐνάτη. ξυνέδωκε πάντα, κωματώδης πρὸς 

δείλην, μικρὰ, ἐπεθῥίγωσε, Ίμεσε πικρᾶ, χολώδεα. δε- 
κάτῃ ῥίγος, πυρετὸς παρωξύνθῃ, οὐχ ὕπνωσεν οὐδὲν, πρωαῖ 

οὔρησε πολὺ, ὑπόστασιν οὐκ ἔχον ἄχρὲα ἀνεθερμάνθη. 

: ἑνδεκάτῃ ἡμεσὲν ἑώδεα, Χολώδεα, ἐθῥίγωσεν οὐ μετὰ πολὺ, 
χαὶ πάλιν ἄκχρεα ψυχρα. εἰς δείλην ῥίγος, ἕδρως, ἤμεσὲ 
[065] πολλὰ, νύκτα ἐπιπόνως. δωδεκάτῃ ἡμὲσὲ πολλὰ 

ημῖα ΡΓΟάΙεΤΗΙ. Οιιατέο τίσογ οδογιις ε[, επαοεγδαῖα 

Γωπε οπιμία, ἴπ[οπαπὶς. Οµἱπιο πποίε[ίῖε Ἰαδιωῖι. ὅδεχξο 

εαάεπι επ αἶνο ἰϊφμίάα οορίο[α [εςε[]ετε. δεριῖππο τὶ- 
ομῖε, [εῦτὶς αομία, [ες ἴπδες, ]αοίαιίο, οἰγοιίεγ οοεα” 

[μα Εοἰο ϱΟΤΡΟΥε [μάογ [τιριάμς αῑ[)ιι[ως ε[ῖ, επέγεπιογιπι 

η ίσιο, Φιἱ1ε ποπ γεεαἰε[εεδαπὲ, τε μπιφμα [μῦ Πποοίετι 

τὶριϊε, επῖγεπια ΠΟΠ Ττεεαἰε[οεδαπὲ, ποπ ἀοτπιυῖεν αἰῖ- 

ομαπεμίμτα ἀε[γανιε ας ΤµΥΓπι Ιίοο αἆ ππεπίεπι γεάΙτε. 

Οείαφο εἶτσα πιεγιαἰεπι τεεαἰμῖε, [ιεἰδηπᾶα, εοπιαϊο[α, 

παιΓεαθιπάα; υοπιμῖε δἱίο[α, ραµσα, ανα; ποεῖε ]α- 

οιαἑίο, πον ἄογππῖυιε, ππιεζειετι α[) αεἴπηομε παϊιαῖε ἴπ[εἶαι 

«ΝΟΜΟ τεπιί[]α [μπε οπιπία, εοπιαίο[α αἲ φε[ρεταπι, ῥαιι- 

αἰ]ίωτι τσ μῖε, φοπιμῖε αππαγα δίίίο[α. Πεείπο ΥΙΡΟΥ, 
}εδτὶς επασετδαια ε[, πι ἀογπαυῖε, Ἱπαπε εορίο[ιηα 

παπα [είπε ἨΟΝ ᾖαδεμς; ἐείγεππα τεσαἰιεγιπε. 

[μάεοίππο υουπµῖε αεγιβίπο[α, θἰίο[α, Ποπ ππµίο ρο[ 

γισιὲ ΠεγµΤπΦιι επίγεπια /ηἱείᾶα ; αἆ οοσα/ιῦη γἱοΥ 

/μᾶογ , υοπιµῖὲ οορἰο[α, ος ἰαδοτίο[α. Ἰμοβεείπιο ϱο- 
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Εά, Οτι, ΙΧ. [078,1 Ἐά. Βα[, Υ. (411.) µέλανα, δυσώδεα, λυγμὸς πολὺς, δίψος ἐπιπόνως, τρισ- | 
καιδεκάτῃ µέλανα, δυσώδεα, πολλὰ ἦμεσεν, ῥῖγος, περὶ 
δὲ μέσον ομέρης ἄφωνος. τεσσαρεσκαιδεκάτη αἷμα διὰ 
ῥινῶν, ἀπέθανε: ταύτῃ διὰ τέλεος κοιλύῃ ὑγρὴ, σρικώ- 
ὅης, {λικίῃ περὶ ἔτέα εζ 

” 5 [ ιο) - ο Σ1τ ᾿4θήνησιν ἓν τῇ τῶν Κερκώπων αγορᾷ κατέκειτο 
4 / ”, α ποῦτο τὸ γύναιον εἴτ ἄλλη πόλει ξητεῖν ἑτέροις παρέντες 

σκεψωωεθ ) ἵντα ὃι ὅλ ὓ ᾖ ἐς ος Ψωμεύα τα συμβάντα δὲ ὅλου τοῦ νοσήµατος, ἐφ᾽ οἷς 3ο / 3 ή ο ’ η 3 ᾱ ω π , αδύνατον ἦν αὐτῇ ζῆσαυ. πάντα 7αρ απ αρχῆς ἤν Θανά- 
σιµα. καὶ μᾶλλον ἄν τι Θαυμάσειε πῶς ἐξήρχεσεν ἄχρο 

- ; 3 ΄ . » ΤΗ9 τὲσσαρεσκαιδεκατης μέρας. ἀλλά µοι δοκεῖ διὼ τοῦτο 
ἐπὶ τῷ τέλει τῶν κατ αὐτὴν προσθεῖναι τὸ ἠλικίῃ περὶ 
” { ” 3 3 η ΔΝ -” -” ε [ 3 ἲ - ] ετεα τξ. ὅδηλον ὃ ἐσεὶ πρὸς τῷ τῆς λικίας ἰσχυρῷ καὶ 
αὐτὴν καθ ἑαυτὴν οὐκ ἀσθενῇ τὴν φύσιν εἶναι, ἢ) οὐκ ἂν 
κ” ε’ Δ ”5 ” ω ἐξήρκεσεν. ὅπου γὰρ οὔτ ἄλλο τι τῶν γενομένων αὐτῇ χρη- 

πιµίε εορίο[α, πίστα, ῥβτανεο[επεία ι Γπρηίέις πεις; 
Πεὶς ἰαδοτίο[α. Ιεοίπιο εεγείο πίργα , Εταυεοἰεπιεία, οο-- 
Ρίο[α φοπιµίε; ΤίβοΥ, οἶγοα Ππεγἰάίεπι πημία. 1)εείππο 
οµαγιο [απριῖς μεγ παγες ε[[ωκήε, ἀε[ωπεία εβ. ]μίς 
Ρεν ἐοίμτη παρτδµπι αἶνιμς [ἰφμῖάα εἰ Ίογγοτίς {είς αᾱ- 
Πμίε, αεῖας αΠΠΟΥΗΠΙ νεγε [εριεπιεσίπι, 

ῷ]γε ΑἴΠεπϊῖς 1π αΠιίογιπι {οτο Ίαθο πηηετο]α ἆε- 
ομωρετεί, [νο αἰία {η οἰνίαίε, αἰῑῖς Ππηατεηᾶυπα Ρουπιῖς- 
Ἱεηίεδ, α1ιβε Ρεν {οίηπῃ αοοἰἀετεπί ππογραπι οοπεπηρ]αδί- 
πα, ἃ ϱυ1ρις Τρί πο οοποθάεραίιχ νίνεγο,. Οπιπία Πα α-- 
ἀεπι α Ρη]πο]ρίο εγαηί Ἰεία]ία εἰ πιασῖς ιιήδηπαπι αἀπηϊγαίας 
πες αποπιοάο αἀ ἀεοίπιαπι απατίαπι [αΠεοςετίε,  Ύθγαπη 
σημ νΙἀείατ οϐ 1 αἆ Πηαπι εογπῃ΄ ᾳπας 1ρᾷ οροτία [απῖ 
αάάῑά][[ε: «4είας απΠΟΥΙΠΙ Γετε [εριεπιάεείπι.- Οοπβαϊ αιι- 
ἰεπι Ρταείειααπι ᾳποά να]άα ε[Τεί αεἰαίε εἰ {ρ[ίαπι Ρετ {8 
παίωγαθ Ιπιρεεῖ]]αο 11οἨ {1[ε, ααθ ποια ΓαΠεο][οί. Όσα 

989 



θ44 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ4ΗΜΙΩΙΝ Τ 
Γὰά. Οµατι, ΙΧ. [55.1 Γά. Ῥαϐ, γ. (417.) 
στὸν ἦν, εὐθέως τα κατὰ τὴν δευτέραν ἐπιρῥιγώσασα µι- 

κρὼ καὶ ὀξέως πυρέξασα περὶ τὴν κεφαλήν ἵδρωσεν ὀλέγον 

φυγρὸν, εἶτα πάλιν ἐν τῇ τετάρτη πάντα παρωξύνθη καὶ 

κατὰ τὴν ἕ αὖδις ἐπερῥίγωσε, γλὠσσά τὲ ξηρὰ καὶ ὀξέως 

πυρέξασα, πρὸς τῷ ἴσχειν ἄκρεα ψυχρὰ καὶ τὸ µηκέτ ἀνα- 
Θερμαίνεσθαι ταῦτα προσέλαβεν. ,, πώς οὐκ ἐχρῆν αὐτὴν 
ἀποθανεῖν μὲν πάντως ἤτου κατὰ τὴν ἐἑνατην ἢ κατὸὼ τὴν 

ἑνδεκάτην ἡμέραν; ἐπεμέτρησεν οὖν ἄχρι τῆς τεσσαρεσκαι- 

δεκάτης ἡμέρας, διά τε τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς φί- 

σεως, ἥτις τὴν αὐτὴν ῥωμὴν ἐνεδείξατο καν τῷ τῇ πεσ- 

σαρεσκαιδεκάτη ἡμέρῳᾳ ποιῆσαι τὴν αἱμοθῥαγίαν. «λλὰ γὰρ 
οὖκ ἔμελλεν ἰάσασθαυ τὴν νόσον οὖσαν µεγίστην ἡ κένω- 

σις τοῦ αἵματος. ῥἐνεδείξατο δὲ τὸ μέγεθος αὐτῆς πρὸς 
τοῖς ἄλλοις συμπτώµασιυ καὶ ἢᾗ δυσωδία τῶν ἐμεθέντων 

µελάνων, ἀεὶ γὰρ ὀλέθρια τὰ δυσώδη, καθότι καὶ αὐ- 

τὸς ἐν προγνωστικῷ Φήἠσι. πᾶσαί τε αἳ ὑπόσαπρου καὶ δυσ- 
ὠδεες ὀδμαὶ κακαὶ ἐπὶ πᾶσυ τοῖς ἐμουμένοισι. τὸ ὃ ἐπὶ 

ομῖπι πε(πθ αμυιᾶ απίοηαα Θ6ογΙΠὰ «παε 11 {αοίΐα Γαπε 

ε[ζείι πίπ]α, 8ο ἀετερεπίε [εοαπάο αῑε ράτσα τραϊΠεῖ, αειίθ 

{εὈγιοιία[ῇεί, οἴγοα οαριῖ Ῥατιπι Εσίάαπι ΓΠιάςΠεί, πος 

τιγ[απα αματίο εχασετραία ε[επί οιπηῖα, Πεταπιφαθ Γερίῖπιο 

τὶσα]Πεί, Ἠπραα Ἱπαταϊ[Πεί εἰ αοπίε Γευτϊϊ[α[ῇεί, Παρα{Γεῖ-- 

4πε ῥργαείετεα εχἰγεπίαίες {γ]ίάᾳα8, ΊἸοφιο Ἠαε αΠΙΡΗΙ5 

γεςα]είοεγεπῖ, 4ποπιοᾷο Πρίαπι ΡΓΟΣ[ΙΦ ΠΠΟΓΙ ἨΟΠΟ νε] πΠ-- 

4εοῖπιο ἀῑο πο οροχίιῖιτ Ῥτοάμεία ε[ι πῖααε αἆ ἀεοὶ- 

πιαπα αματίηπι ἀἴεπῃ Ρτορίες ἔτι αεἰαίεια μπα τορς πᾶ- 

ίμχγας, «πάς τοῦαχ΄ Ιάεπι ἀεε]ατανίε, ας ἀεοϊπιοφπατίο ἀῑθ 

᾿Ώησι]πῖς εταρίίοπεπι εχοϊίανΙ{, Αί οπίπι [αηριϊηϊς ναςια- 

Πο ΠΙΟΥΡΗΠΙ οετίἰθ ΠΙΑΧΙΠΙΙΠΙ Ποπ εταί [απαίιγα, Τεπιοι-- 

Πταντί αμἴθπι πιοτβὶ ππαρηπάίπεπι Ργαείεν αἰνί [Υπηρίο- 

πιθία ρτανεο]επίῖα πΙβρτοταπα νοπαϊία τε]οοίογιιπι, Ρρετρείιο 

Παᾳιάεπι Πεία]ία Εαπί ρτανεο]επίία, ααεπιαάπιοάαπι οἱ Τρ[α 

ἵπ Ρτοβπο[ῖσο ρτοπιποϊαν{έ: ΟΠΙΠ65 αἱ ριΐγες εἰ ῥῖανερ-- 

Ἰεπίες οἀοτεφ Ιπ οπιΠ]βαΦ 4ὐαθ γοπία γε]οϊαπίας πια, 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΒΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΛΙΝΙΑΑ Β. ϱ45 

Εάν Ομαστ, ΤΧ. [259.] Εὰ. Βαΐ. . (417.) 
τῷ τέλευ ποσο ῥρμμόον,. καῦσος, ὁμοίαν ατοπίαν ἔχευ 

τῷ κατὰ τὴν πρὸ ταύτης ἄθῥωστον ἐπὶ τέλευ γεγραμμένω, 
σρερῖτις. 

Οποά ἵπ πα αἁ[οτίρίππα 6, σαπ[ας, Επιϊ]επα αἳ [αγάϊίαίεπι 

ΓονΏῖατ ᾖ{[οπιρίιο αἆ οἈ]οεπι απίθ απο 8ερταπι νοτῥο, 

Ρ]νοπ1[15, 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΠΠΙ4{ΗΜΙΟΝ ὮἨΓ. 
ΚάΙ ΓΑ ίΠΝΟΥ ΠΙΣ 4ΥΤοΟο ὙΠο. 

| ΜΝΗΜΑΙ Γ 

Εά. Οἶνατι, ΤΧ.. [0251. ο65.] Εά. Βα[. Ῥ. (418.) 

[256] (419) {οιμώδη κατάστασιν ἐνταῦθα γράφοντος 
“Ιπποκράτους, ὅσα πρὸς τὴν ἐξήγησιν ὧν ἐρεῖν μέλλει χρή- 

σιμά ἐστιν, ἓν τοῖς ἔμπροσθεν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐξειργασμένα, διὰ 

κεφαλαίων ὑπομνήσας, οὕτως ἐπὶ τὰς ῥήσεις αὐτοῦ παρα- 

γενήσοµαι. πρώτον μὲν ὅτι [3ὸ5δ] κατάστασιν οὐ μόνην 
τὴν παρὰ φύσιν ἐν τῷ περιέχοντι κρᾶσιν, ἀλλὼ καὶ πᾶσαν 
ἰδέαν ἅπαντος πράγματος οὕτως εἴωθεν ὀνομάδειν ἄναμνη-- 

οό ” « .έ ; ς ’ Μ 

σθώμεν ἔπειτα δὲ ὅτι τις ᾖ κατὰ φύσιν ἑκάστη τοῦ ἐἔνιαυ- 

ΗΠΗΥΡΟΟΠΑ ΤΙ ΕΡΠΟΕΝΜ. ΤΠ. ΤΕ 

αΑΕΕΝΙΤΝ ΤΤΌΜ ΟΟΜΜΕΝ- 

Απ» 1Π. 

Θυα ῬεΠα]επίεπα [αΐιι Ἠϊο [ογ]ραῖ Ἡϊρροοταῖε, 4παθ 

ἃά εογπι ἀῑοίατας ε[ι εχρ]απαίίοπεπι οοπ{εταπί, [αρετία5 

ἃ Πορί εἰαροταία Ῥει οαρίία οοπιπιεπίαίας, Πα αἆ 1ρβις 

{ οοΠΙαχ!15 αοσοεάαπᾳ. Ρτίπαπι φαἶάεπι ααοᾷ [αΐαπι ποπ {ο-- 

11πι απηβ]εη{] ηος αδχῖς {επιρεταπιεπίαπι ῥταείεν παίιταπη, 

νοετΙπΙ εἰἶαπι οπιΠθπι ο]αδοιπαιε τείῖ Ίάεαπι Πα αρρε]ατε 

οοπ[αδνεΓ]Ε, αἆ πιεπιογίαπι Υ6ΥΟΟΕΠΙΙ. Ὠεϊπάο αιοά 4: 

απο ἆαπι [εοππάαπι παίαγαπα Ἀπϊοπίφαθ απ {επιροτί ἔεπι- 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ ΗΜΙΩΟΝ Ι) κ.τ.λ. θ47 

Εὰ. Οματι» ΙΧ. [55.1 ώ ώμο ἡ Εά. δα, γ. (418.) 

τοῦ ὥρᾳ κρᾶσις εἴθ) ὅτι διὼ τὴν εἰς τὸ παρα φύσιν ἔπτρο-- 
πην αὐτῶν ἐν τοῖ σώμασιν ἡμῶν γίνεται τὰ νοσήματα" 

σὺν τούτοις δὲ ἀναμινησθώμεν ὧν ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς ἔγρα- 

Ψεν αὐτὸς, λέγων ὧδε' τῶν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ 

τὸ μὲν ὅλον οἱ αὐχμιοὶ τῶν ἐπομβρίων ὑγιεινότέροι καὶ ἧσ- 
σον Θανατώδεες, νοσηµάτα δὲ ἐν τῇσιν ἐπομβρήισιν ὡς τὰ 

πολλὰ γίνεται, πυρετοὶ τὲ μακροὶ καὶ κοιλίης ῥισιες καὶ 

σηπεδόνεςο. ἀναμνησθώμέν }γὲξ καὶ ὧν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ 

δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγούμενος ἔγραψα. µμεμνημένος 

δέ τις ὧν εἶπον ἀναγνοὺς ἐπυμελῶς αὐτὼ πρὺς τὴν τὠν 

νῦν περοκειµένων ἐξήγησιν ἀφικγείσθω. 

α. 
” ΄ » , Ν / 

Έτος νὂτιον, ἔπομβρον, ἄπνοια δια τελεος. 

”π 4 ”. { -” 3 δ η , κ. » ν μὲν τῷ πρὠτῳ τῶν ἐπιδημιῶν καταστάστις ἔγρα- 
- Ε «αρ , ’ » . ” η 

ΨΣ τρεῖς, ἐνταῦθα γὲ μίαν ταύτην ἡμῖν ἐξηγεῖσθαυ Ίτρόπὲι- 

ται. καὶ μέντοι κάν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν εἰσέ τινες 

Ρεταππεπίππῃ. Ῥο[σα ααοά Ρτορίες παἰαγα]ῖς Παίπς 1π ει 

αἱ Ῥταείετ. παΐιταπα εβ ονογῇῄοπεπι ποβγί ἵπ οογροςῖβτι5 

ΠΠΟΥΡΙ οῬοτιαπ{ὰτ. Όιπι 5 απἴθΠι ΕΟΓΙΠΙ ΠΠΕΠΙΙΠΕΤΙΠΙ35 

ᾳµαε ἴπ αρμοτί([πς [οΏρΠί Ἠ][οο νεγοῖς α[1θ: Εν απηῖ 

οοι(εμειοπιίδις [οεαίες αά[αιις ἐπιδτίδις μμ: /αἰμζγίο- 

γες ταϊπισθιιε [είαίε. Ῥεγ α[[ιάμος αμέεπι ἵπαῤγεν τιοτῥὲ 

Ρἰεγωππφιε οτἰμηέμγ, ᾖεῦγες ἰοπραε, αἰυὶ ργο[βινία εἳ ριι- 

εΓεάίπεν. Ἡεσοτάεπιπτ ᾳποφιι εἰ ᾳπαο Ιπ Ρη]ποΙρίο Γειά] 

εριάειπίογπα ἀπίεγργείαίας ΓοηἱρΗ.. Οτο { απὶς 41186 Ρτο- 

{πι αοουχαϊο 1ρ[α ορ, αἆ εογΙή «πας ΠπΠο Πποβῖ Ργα- 

Ροβία [απί εκρ]σαίῖοπεπι Ῥροχγεμ]εί. 

΄ 1, 
ἅππις αγ ίμαν Ῥἰμυϊμς, υεπ!ῖς πηϊπίπηε μετμείµο ρετ[ίαεις. 

Ετίπο απίάεπι εριἀεπιίογαπα 1ρχο {τες Παίυς 4ε[ονί- 

ΡΕ, Ίο νεγο πίοια Ίππο, οἱ πμμο εκρ]οάπάΙ5 ποΡῖδ 

ΡΤΟΡΟΠΙΗΙΣ: οἱ Ὑοτο οΙἶαπι Γεομπάο ερΙάεΠΙογΙΙ 68 4] 



θ48 1ΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ ΕΠΙΖΦΗΜΙΩΝ Γ 
Εὰ. Οµατι, ΙΧ. [55.1] Εὰ., Βα[, . (418.) 
ἄλλαυ γεγραμμµέναυ. ἀλλ οὐ δοκεῖ πρὸς ἔκδοσιν ἐκεῖνο κα- 
Θάπερ τὸ πρῶτόν τε καὶ τὸ τρίτον αὐτῷ πεποιῆσθαι. οὐ 
μὴν οὐδὲ προγέγραπταυ τῆς διηγήσεως τῶν γενομένων εὐ- 
Θέως ἓν αρχΏ τὸ πατάστασις ἐν ἐκείνοις τοῖς βιβλίοις, ἀλλ 

ἄντικρυς διηγήσεως ἄρχεταυ τῶν ἱστορισμάτων αὐτὸ, ματά 

τε τὼ /εγόμενα νοσήματα καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος κρᾶσιν. 
ἐν Θάσῳ γοῦν, φησὶ, φΏινοπωρου, περὶ ἐσημερίην καὶ ὑπὸ 

Τ]ληϊάδας ἕδατα πολλὼ, Κξυνεχέα μαλθακῶς ἐν νοτἰοισιν, 

ἀναάλογόν γε καὶ τῶν ἑξῆς δυοῖν καταστάσεων ἤρξατο. κατὰ 
δὲ τὴν νῦν προχειμένην αὐτὸ μὲν τὸ τῆς καταστάσεως 

ὄνομα σχεδὸν ἐν ἅπασο τοῖς ἀντιγράφοις, οὐ μὴν ἐν τινέ 
7ξ χώρᾳ ταῦτ ἐγένειο δηλοῦταυ. κοινοῦ γάρ τινος ἔθνεσι 
πολλοῖο γενομένου λοιμοῦ τὴν διήγησιν ἐν τῷδε ποιεῖται. ἓν 

μὲν τοῖς καιὰ «Ίιοσκορίδην ἀντιγράφοις οὐ μόνον οὕτως 
ἁπλῶς }έγραπταυ κατάστασις, ἀλλὼ πρόσχειταυ τὸ θΘερμὴ 

καὶ ὑγρὰ κατὼ τὸ μέσον τῆς σελίδος ὅλου τοῦ }εγραμµένου, 

παθάπερ ἓν τοῖς ἄλλοις ἀντιγράφοις μόνου τοῦ καιάστα- 

- 

Γογρία [απί,  Ὑεταπι Ίρει Π]α ποπ αἆ αὐ[ίίοπεπα, (ασπι- 

αάπιοσαπα πα Ῥείπιας απ {αγίας ογθαίαςδ ε[[ε νιἀείιν. 

Άοι {απιοπ απαποργη πα 1π ρτϊποῖρίο πανταϊοπῖθ εογαπα 

ᾳπαο {αοΐῖα Γαπῖ, Ῥγίας 11 Ἱπ Ηρτίς βαίας [οπιρίῖς ππαπ- 

ἀαίις εἶι, Γεὰ Ῥ]απε Ἱποῖριί αΏ εχρο[!Ίοπε εογπῃ απαθ αἳ 

1ρίο απ ΤΠ ΡΓΟΟΥΕΔΙΙ5 ΗΙΟΥΡΙΦ ἔάπι 1Ππ απιὈΙεη[15 11ος αξ-- 

116 ἰεπιρογασεπίο παγγαία Γαπΐ, Τι Τπα[ο ἴίαφμε, ἴπαα]ῖ, 

αμίµΊηπΟ αἲ αεφιϊποσξίιπα εἰ [μὸ φετοἰίας, αφµαε παι[ίαε, 

οοπείπιιαε, πποἰίες, [απίε αμ[ίγο. Δί εκ τεὶ οοπργιεηίῖα 

α [εᾳαεμρια5 οἰἶαπαι ἀποριις [αβας Ἱποερίίς Ίπ Ῥτασ[επία 

νετο [ἴαίαξ Ἠοπιεπ 1π οπιπῖρας Ῥτορε εχεππρ]ατίρας Ἠαβε- 

{απ ΠΟΠ Ι8πιεα 4ο 1π 1οοο Ἠαεο οοπ[]σετιπε ἀεο]αταίατ, 

Οπάπὰ. οπῖπα Πα] σεπρις οοπππἁηῖδ παεάαπη Ῥε[]ς 

ρνα[αία Γαανέ, Ἱη]ας ἠβογίαπα Ίου ἵπ Ἠργο οοπ για, Τπ 

Μ1ο[σον]ά1ς αμϊάσπι εχεπιρ]ατῖριδ ποπ Ποπ Πα πιρμοϊίες 

[οπρίαι εΠ, [αιις, [εὰ αἀάίαν, εαν Ἰππίάμς, 1Π 

ἨΙθΚίο ραρῖπας {οἰίας [οπρίϊ, απο πα ἁπιοάιπι οαθἰογῖς 6ΧΕΠΙ-- 

ῥιανίρας, Παίμς, ἀπππίασαί. Οπαεἆαπα απίοσι Ἰπνοηογῖ αάς 



ΚάΙ Γ4/4ΗΝΟΣ ΕΙΣ αττο ΙΠΟΠΙΝΗΊΙΑ Γ, 649 

Ἐά. Οματι. ΤΧ. Γ255. 200.] Ἐά. Βα[, Ύ. (418.) 
σις. εἴροις ὃ ἄν τινα μηδ ἐν τῷ µέσῳ τὸ “Ἄρύγραμμα τοῦτο 

ἔχοντα, καθάπερ ἕν τισι μηδ ὅλως, ἓξ ὧν ὑπονοήσειεν ἄν 

τις οὐκ αὐτὸν /πποκρατην προγεγραφέναυ τὸ κατάστασις, 

ἀλλ’ ἴσως ἐκείνους, ὅσοι καὶ τοὺς χαρακτῆρας ἐπὶ τῷ τέλευ 

τῶν κατὰ τοὺς ἀθῥώστους διηγήσεως ἔγραψαν. ἀλλὰ ταῦτα 
μιὲν ὅπως ἂν ἔχη, βλάβην τ ὠφέλειαν οὐδεμίαν [25θ] 
εἰς πρόγνγωσιν ἡἢ Θεθαπείαν φέρει. τρεἐπώμεθα ὃ' ἐπὶ τὴν 
ἐξήγησιν ἐκείνων, ἐν οἷς ὠφέλειά τίς ἐστιν. ἔτος νότιον, 

ἔπομβρον, ἄπνοια διὰ τέλεος. ὁμοία τῇᾷδε τῇ καταστάσευ 
καὶ ἡᾗ ἐν αρχῇ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν ἐστο, κατὰ 

π. - ’ .. » . Ε] ” 3 
τήνδε τὴν τάξιν εἰρημένη. ἄνθρακες ἐν Αρανῶνι θερινοὶ, 

ο ; ͵ | - / 
{εν ἐν καύµασιν ὕδατι λάβρῳ διόλου, ἐγίνετο μᾶλλον νότῳ. 

διαφέρουσι -δ᾽ αλλήλων αἱ καταστάσεις, ὅτο τε δι ὕλου τοῦ 
ἔτους ἐνταῦθα φησι γεγονέναυ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἆὲ- 

ϱος κρᾶσιν, ἓν δὲ τῷ δευτέρῳ κατῷ τὸ Θέρος μόνον" ὅτι τὲ 
προσέγραψε }ῦν, ἄπνοια διὰ τέλεος, ὕπερ οὐ προσεγρα- 
γεν ἐκεῖ. Λλογίσαιτο ὃ' ἄν τι ἕη τοῦ προσγθράψαι κατ 

ηεφιιο 1 Ρταε[οτιρίαπι ἵπ πηεζ]ο οοπΗπεπί, πἳ εἰ ποι- 

1η]]α Ἱη ϱα1 Ρας πμ ρτοτίαδ. Ἐκ αρα ααπραταίας {μο- 

ΙΙ ΠΟΜΠΗ]]Η5, ἨοἨ ἀρίαπι Ἠου βαίμς νοσαρα]απα Πηργ]ηνίς 

Γοτιρβ[ε, [εὰ {ογία[ϊς ἴ]]ος αιΙ εἰ ε]ατγαοίετας αἆ αθσνογνη΄ 

παγγαΠοπῖς Ίπεπι [οηρίεταπί. Ὑεγαπα Ἠοο ααϊάεπι φον] 

πηοάο Παβαοετ]πῖ, ππ]]απι γε] Ἰαεβοπεπι νεἰ υΠΠίαίεπι αἀ 

Ῥταεποίίοπεπι Υεὶ οιταΙοπεπι αΠεταπί,. Θεά αἆ 1]]αγηπι 

1εγΗΠΙ εχροΠΙΙοπεπι ϱαἶρας ᾳποάάααι Ίπε[ί επιοἰαπεπίαπι 

οοπγεχίαµπηγ. -ἅππις αι[γίπις, ρἰμνίο[μς, υεπεῖὶς μετρείμο 

παϊηῖτπε ρετ]αίι». Ἠπ]ο Παἰυῖ Πηιϊ]ής εΠ, απἲ 1π Γεουπαϊ 

ερἰἀεππίοσαπι ΡΥ]Ποῖρίο Ἠου οτάίπε Ρτοπποϊαίαγ: Γαποπε 

εατδιπειμ[ὶ αε[υὶ στα[]αδαπίμγο ΡεΥ αγάοτες Ιαγβο ἴπιδγε 

Ῥ]μεῦαι γετ µπῖυετ[ωτη, [εὰᾷ ᾖαεο αὖὐ αμ[ίγο πιαβὶς οοηΕΙΊ- 

ξεὔαπε. Ἠὶ νετο Παΐις Ιπίεν [ε ἀῑ[ετιμῖ, ἴἔαππι αιιοά ρε 

τοΐαπι αππππα ο ἀῑσαί ἴαιεπι {ια απιρΙοπ{ῖ πο αδγῖς 

{επιρεταίαταπι: 1Π [εοαπάο γετο αε[ίαίο ἀπιπη[ακαῖϊ; πια ᾳποά 

Γοτῖρι16 Ἠϊο αἀ]εςεῖε, νεπεῖς γετρειμο ππϊπίππο ρεγβαιις, ιο 

11ο πο αὐ[οψει. ΄ 8δεᾷ ρετγρεπάαϊί αα1γῖ εκ «ο αιιοά 
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ἐκεῖνο τὸ βιβλίον, ἐγίνοντο μᾶλλον φότῳ, τοιοῦτόν τι δη- 

λοῦσθαι. καὶ γὰρ οὖν κἀνταῦθα φότιών τὲ ἅμα καὶ ἄπνουν 
ἔφη }εγονέναυ ὅλον τὸ ἔτος, ὡς δυνατόν ἐστιν ἄπνουν τὲ 

ἅμα καὶ βόρξιον εἶναί τε καὶ λέγεσθαι τὸ ὕλον ἔτος, οὕτως 
ἡμών ακουόντων, διορισθήσεταυ γὰρ ὀλίγον ὕστερον τοῦτο. 
ἀναμνησθώμεν ὃ᾽ ὅτι πολλὼς ἐν τῷ περιέχοντε κράσεις 
ἑοράκαμεν ἠρέμίαν καὶ νηνἑμίαν ἐχούσας, οὐ μὴν ὁμοίως 
ἀλλήλαις, αλλα τὴν μέν τινα µαλακήν τε καὶ ὑγρὰν, τὴν δὲ 

Ἑηράν τὲ καί τι κρύους ἔχουσαν. αὕτη μὲν οὖν ἀκριβῶς 
αἴθριός ἐστιν, {ᾗ μαλακὴ ὃ ὁμιχλώδη τε ἔχει καὶ Θολερὰν 
κατάστασιν καὶ νότιον, ἐσθ᾽ ὕτε καὶ νεφελῶν οὖσαν πλήρη, 

«ἱ ὃ ἐναντία αιτῆ βύρειος καὶ ὕτι μάλιστα µηδεμία φαίνοιτο 

κατὼ τὸν αέρα κίνησις, αἆλλ ἀκριῤώς εἴη τὸ καλούμενον 

φήνέμον. τὸν αὐτὸν γὰρ τρόπον ἔοικεν ἔχειν τὰ κατὼ τὸν 
ἀέρα τοῖς κατὰ Θάλατταν. ὡς οὖν ἐν ἐκείνῃ διὰ παντὸς 

μέν ἐστι ῥεῦμα κατὰ τὸ βάθος μµεῖρον ο µεῖον, οὐ Φφαίνξ- 
ταὸ ὃ ἐνίοτε σαφώς διὰ σµικρότητα, πλὴν εὲ στεγὸν εἴη 

1ο ἵπ Ἠρτο αά[οτΙρΠί, αι[ίγο ππαδίς οοπεπρεδωιὲ, ἴα]α 

ααϊάἆαια Πρπιῃοαγϊ, Ἠ]ο [οἰ[Ιοσεὶ τοσα αππαπα Ῥτοπαποῖαί, 

απ Ίπαπαν Βπ]ααε Παρας Ποπίεπι, πορίὶς τα Ιπίε]]1- 

ρεμίρας, αἱ εἰ Παίῖρας ππ]πῖπιε Ῥεγβαίπς, Ππια]ᾳιε Ῥογεα- 

119 {οίμς αππας ἴππα ε[[ε ἔαπι ἀῑοὶ ᾳιιεαί; Ίου αιίεπι ραιι]ο 

Ρο[ϊ ἀεβητείητ, Αἆ ππεπιογῖαπι αίοπα χεγοσοςπιήδ ῥ]εγαδαιιθ 

105 1π αὔγο {επιρεγαίιμγας οοη[ρεχ]{ε, ααε {παπι απείεπα 

{ατα ἱναπαι]πίαίεπι [οτηγεμίατ, ποπ ἴαπιεπ εαἆεπι 1πίες 

{ο ταίίοπο, Ύἵεταπι Ἠαπο πα πποί]επι απ Ἠαπάαπι, 

1[]απι νετο μπα Ποσαπι πι οαῖά {Πἱσογῖδ Μαρεηίεια, Παεο 

Ἱίαπα Ρίαπε [ετεπα εβ, πιο]]ῖ νετο περα]οία ει οἱ ἴησ- 

Ῥα]ευέαπι ἐἱ αα[γίπαπι Παἴαπι οοπ{οφαίασ εἳ ΙπίεγάΠα 1θ-- 

Ῥμ116 [σαίεπίεια Ῥρ]ατῖηιϊς.  ἨΠπσιο ααίεπι οοπίτατία Ῥογεᾶ]ῖ5 

εἳ αιιοά πιαχίπηο πα]]α 1π αξτε ασἰἰαΙο αρρατεαί, {εά εκ- 

αἰ[ῖε Εαονΐ μα νοσαίατ (παπα μ]ηίας.,  Ἐαπάεπι επῖπα 

γαἰίομεπι ν]άείατ α”ν Ἰαβεγς 11 πια {επρεβαίίραδ, ΘΟιἱεπι-- 

απούσα επίπα Ἠΐο Ρρετρείιο αιίάεπα ππα]ίο Ππα]ο; νο] παῖ--. 

που Πποίας εΒ, πο ίαπιεα Ππίοεγάαπι οὗ ρατντἰαἴθια Ὠλᾶ-- 

ηἰ[ε[ιε ἀερτελοπάτίας, πΙΠ απσυ[ίας {αοέ, μἳ ἐρίαπι τε- 
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τὸ δεχύµενον αὐτὴν χωρίον, ὣς ἐν Χαλκίδι τε τῆς Γυῤοίας 
καὶ ἸἨεσσήνῃ τῆς «Σικελίας φαίνεται, κατα τὸν αὐτὸν λόγον 

ἐν τῷ περιέχοντι παντὲλὴς μὲν ἀκινησία καὶ στᾶσις ἐἔθικεν 

αὐδέποτε γίνεσθαε, λαφθάνει ὃ ἐνίοτε διὰ σµικρότητα. καὶ 

φέφη ὃ ὁρῶμεν ἐν ταῖς τοιαύταις ἀπνοίαις πολλάκις ἑστά- 

ναυ μὲν δοκοῦντα, κινούμενα δὲ κατ ἀλήθειαν. ὁρᾶταυ 
οὖν ὀλίγον ὕστερον ἐν ἑτέρα χώρᾳ τοῦ περιέχοντος, ὕπερ 
οὖκ ἂν αὐτοῖς ἐγένετο μηδ᾽ ὅλως κινουµένοι. τοιαύτιγν 

οὖν τινα καὶ νῦν ἠγεῖσθαι χρὴ κατάστασιν ἐν ὕλῳ τῷ ἔτει 
εγονέναι, τοσούτῳ διαφέρουσαν τῆς ἐν Ἀρανώνι κατὸ τὸ 
δεύτερον βιβλίον εἰρημένης, ὕσῳ καὶ χρονιωιέρα. τό γε 

ἐωὴν ἐν ἀμφοτέραις ταῖς καταστάσεσι κοινὸν πάθος σηπεδών 
ἐστιν κοινὴν ἔχουσα καὶ τὴν αἰτίαν, ὑγρότητα σὺν ἀπνοίᾳ. 

φαίνεται δὲ ἐξ ὕλης μὲν ὑγρᾶς πᾶσα γίνεσθαι σηπεδὼν, αἰ- 

τἰας δὲ δραστικῆς, αλλοτρίου τὲ καὶ παρὰ φύσιν θερμοῦ, 
συνεπαύξεσθαι ὃ' ὑπὸ τῆς ἀπινησίας. ὕὅτυ μὲν οὖν οὐδὲν 

τῶν «ἀκριβῶς Σηρὠν σήπεται πάντες ἐναργῶς ὁρώμεν. οὐδὲ 
γὰρ λίθος, οὔτε Κέραµος, οὔτε χρυσὺς, οὔτε ἄργυρος, οὔτε 

εἱρῖῖ Ίοεις, ιἱ ἵπ Ομα]οίάοα Έλοεας οἱ Μείῆπα Φίο]ας 

οοη/[ρἱοιίατ: «αἆειη ταίῖοπο ἵπ αιπβίοηίο πο αὔγε ρίαµα 

αμίάεπι Ἱππππορ]]ίας εί Παρίμίας παπι ε[ἴο νἰάείις, 

οσου]{α ἴαππει Ιπίοτάμπα Ῥτορίει ραϊν]ίαίεπη, Άαρον φιιο- 

απε εἴ ἵπ Τα]ριο α Υοπίο [χαπια ἴθας [αορίις οοη[ρί- 

οἴπιήςδ, 4παε οομ/[ῇῖετε απ]άεπι πορῖς νἰάεηίας, [εὰ τενεγα 

πιογεπίατ, ᾖΡαπ]ο ροβ Ποιϊάεπι ἵπ αἰίεγα αδτίς ΥΕ6ΡΙΟΠΘ 

οεγπαπίατ, θποά 11115 πος ΟΟΠΙΙΠσεΥΕΕ, [ πα]]ο ρασίο Πιο-- 

τεγεπίατ. ΤΓα]επι Πίαφαε απαπάαπι εἰἴἶαπι ἨΠΠο οχίΠίπατε 

οροτίεί 1Π ἰοίο αΠΠΟ Παΐαπα Γα[Πα, απὶ Ταηπίο αὐ ϱο ἀῑ[ογι 

αι Όχαποπο {Η1Ε [αία [εοιπάο ἵπ Ἠρτο ἀε[οπίρίο, φμαμίο 

ἀϊπίατπϊογ, Οοπιπιπηῖς πίγοφιε 1 Παίμ αΠεοία ο[ί ῥρα- 

Ίγεάο οοΠΙπΙἩΠεπΙ «(μοςπο Ἰαβεῃς οαπίασα, Πα ίαίεΠι, 

οὔπι νεπίογαπι ομτεη[ῖα. Ὑπάείιτ απίεπι οκ πιαϊετία Πι- 

π]άα οπιηῖ5 Ἠετί ραεάο; εκ οαµ/[α Υετο εΠεοίτῖορ εἰ οκ- 

ἴΤαπεο εἵ ρταείες παϊηταπα οαἱογαο; Επι] νετο αἳ ἀπιππορί- 

Ἠϊαίο αιρετί. Όυμοά 1ἴαφμε ΠΜ] μοι ααπι εχοπἰ[ίο [ο- 

οοτια ραἱτε[οαί ΟΠΙΙ1Ε5 ππαι{ε[ίο Ππίπεπαὰς, Ἀεαιιε εμῖπη |8-- 
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χαλκὸς, οὔτ ἄλλο τι τοιοῦτον φαίνεται σηπύµενον. ὅτι δὲ 
καὶ τὼ φύσιν ἔχοντα σήπεσθαυ διαµένοντα µέχρι πλείστου 
φαίνεται κατὰ τὼς ψυχρὰς κράσεις, οὐδὲ τοῦτ ἀγνοεῖ τες, 
ἔτι δὲ μᾶλλον ὅταν ῥιπίζηται ποιούτοις ἀνέμοιο. ἀμέλει καὶ 
τὴν ἐσθῆτα συνεχώς τινάσσουσιν οἳ ἄνθρωποι καὶ μάλισθ’ 
ὅταν ἐγρὸν καὶ θερμὸν ᾖ τὸ περιέχον [2ὅτ] ὡς τῆς ἀκινη- 
σίας σηπούσης αὐτήν. οὕτως δὲ καὶ ἤ τῶν ἀρτηριῶν κί- 

νησι ἐν τοῖς ζώοις ἄλλα τέ τινα χρηστὼ καὶ τὴν τοιαύ- 
την ὠφέλειαν παρέχεται. λέγει δὲ καὶ αὐτὸς ὁ “Ιπποκράτης 
ἐν τοῖς ἀφορισμοῖς, ὡς ἐν τοῖο ἔμπροσθεν ἔφην, ἕν ταῖς 

ἐπομβρίαις Ἰίνεσθαυ σηπεδύνας, ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον 

ἦν σαπῆναε τὰς ἓν τοῖς σώµασιν ὑγρότητας ἔκ τούτων δῆ- 

λον. «ἴδωμεν δ ἐφεξῆς ἕκαστον τῶν κατὰ µέρος ἀκολουθή- 
σαντὲες αὐτοῦ ταῖς ῥήσεσιν. 

“4ὐχμῶν δὲ γενομένων τοὺς ὑπόπροσθεν χρόνους ἐπ ἐνιαυ- 

τὸν ἔν φοτίοισο περὶ ἀρκτοῦρον ὅδατα πολλά. 

Ρΐ5, πεφπε Πςε[ῆ]6, πε(αο ΑπγΠι, πεῃιθ αγρεπίαπη, πεφμε αθθ, 

τιοφιε αμἱοφ παπα απ Πα]α5οεπιοςὰ νιάείαχ ρπΐτε[οετε, Οποᾶ 

αὐίεπα οἱ 4παο παίητα ραἰτε[οετε Ῥο[απέ {π ἴεπιρεγαπιεπ{18 

{τὶσιάϊ5 Ρ]ατίπιαπι ΡεΓΠΙάπΠοΓο ν]άεαπίαχ, ποφπθ Ἠου ᾳπἴδᾳ παπι 

1σποταί, απῖπ εΠαππαπι πηαςδῖς, οπαπι Ἠα]αδπιοί Ρεγῄαι- 

έατ νεπῖ. ὮΏεπίαιο γε[ῖο α[Ππάιπας οοπιπιαϊαπΕ Ἰοπιίπες, 

8ο πιαχίπις αὈῖ οα]]άις οἱ Ἱαπιάις οἰτοππιβαπς αὖγ {αοτῖτ, 

ααοά ἀρίας ρι(γε[ασίαξ Ππιπιοβϊ]ίας. Φ]ο εξ αγίετΙατΗΠΙ Π1ο-- 

ες Ἱπ αππιαµΡρας ἴαπι αἰῑα αααεάατη πα ]]α ἵαπι αακ]ταπα 

ἴαῑο Ρρταε[ίαπῖ,. Ὠ]οῖί απίοπι οἱ Τρί Ηιρροοταῖες ἵπ αρ]ιο- 

Σ1[πιῖν, αἱ [αρετίμθ παγτανί, ἵπ ἀπιρτῖραθ Πετὶῖ Ῥαίτοάίηες. 

Οιοά ΙΠίαααε πεοε[ε εταί οοτροταπα Ἠππιϊαιίαίες ρι(γαῖ([ε 

εκ 8 Ἠᾳαεί; νἰάεαπιαβ ἀείποερ ππιππφιοάφαθ ρασίτοιι-- 

Ἱατίαπα ἀῑοίίοποπι 1ρβα5δ οοΓε( {1ο 

πι 

ΘΦκµπι αμτετι /αμαΐογες μαμίο [μρεγίοτίδως αππὶ Μεππρον ίδιες 

οδοτεὶ [μί[γεπε, αι Γμῦ αγοιµγωηι [ρίγαπείδωςν ρἰμυῖαε 

ΤΜΗΙέαδ. 
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(419) ".μαθες ἤδη κατὰ τὰς ἓν τῷ πρώτῳ γεγραµ- 

µένας καταστάσεις ὡς ἡ τοῦ περιέχοντος ὑπηλλάχδη κρᾶ- 
σις ἐκ τῆς ὑγιεινῆς τὲ καὶ κατὰ φύσιν αὐτῷ τάξεως. ἕμα- 
ες δὲ καὶ ὁποία τίς ἐστιν 3) κατάστασις δε καὶ ὡς τέτ- 

ταρὲς μὲν αὐτῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἁπλαῖ, λα ὁ᾽ 

ἄλλαι σύνθετου γίνονται µεταβολαί: ἁπλαῖ μὲν. αἱ κατὰ 

Φερμασίαν µόνην καὶ. ψύξιν, ὑγρότητά τὲ καὶ Σηρότητα, 

σύνθετοι ὃ) αἵ τὲ κατὼ Φερμότητα καὶ ὑγρότητα, καὶ ψυ-- 
χθότητα καὶ ξηρότητα, ψυχρότητα καὶ ὑγρότητα, Θερμό- 

τητα καὶ Σηρότητα. νῦν οὖν ἀναμνησθεὶς ὧν ἔμαθες ἆκο- 

λούδει τῇ διηγήσει τῆς ενομένηρ καταστάσεως, εἰπόντος 

τοῦ Ιπποκράτους, αὐχμῶν δὲ γενομένων τοὺς ὑπόπροσθεν 
χρόνους. εἶθ᾽ ἑξῆς τούτου µνησθέντος, ἐν νοτίοισυ περὶ 

αρκτοῦρον ἕδατα πολλά. φαύεται μὲν γὰρ {δη τῷ πρό- 

σῦεν ἐνιαυτῷ μὴ φυλαχθῆναι τοῦ περιέχοντος Ἰ]μᾶς ἄέρος 
ἀκριβὴς 4ἡᾗ κατὼ φύσιν κρᾶσις, οὐ μὴν ἐν ἐκείνω γὲ τῷ 
χθόνῷ γενέσθαι τι νόσημα τῶν ἐπιδημιῶν ὀνομαζομένων. 
καὶ γὰρ καὶ κατα τοὺς ἀφορισμοὺς ἔμαθες αὐτοῦ γράψαν- 
τορ ὧδε. τῶν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον 

Ὠιά1οῖϊΠΗ Ίαπι ἵπ Παβῖρας Ἠλρτο Ρεῖπιο «ε[ογρίϊ αξτίς 

Ιεπιρεταπηθηίαπι εκ {[α]αὈτί οἳ παϊατα οτάῖπε ναντία[]ε, 

Ἐιά]οι[α εἰίαπι απ Ἠ]ο {1 Παίας αἱ οαπαίαοτ ε]ις ε[ῖο Ργα9- 

{ευ παίυχαπι Ππιρῃσςος, απαίπος Ίἴεπι αἱίεγας οοπιροβίας 

οοπΥεχΙΙΟΠε5. «Ὀίϊπιρ]ίοες 1Π οα]ογα ἰαπίαα, {πρδοτε, Ἰι- 

π]θ]ί8ία οἵ Ποοϊίαίε; οοπιροβίας ἴπ οαἱοτο εἰ Ἠιπιϊάτίιαϊε, 

οαΊογο εἴ Ποοϊίαίε, αἶσοτε εἰ Ποοϊίαίε, αἶδοτο εἳ Πιιπι]]-- 

ἰαΐε. ΊΆιπο 6ΥΡο Ἠοτηπα, απαε ἀἰάΙοΙ[ά, ππεπιος, Γαβ[6-- 

4πετε Ἠμ]ας Παΐπς πανταίΙοηπεπι, Ηϊρροογαίεδ, οὐ ραπ]ο, 

1παΕ, Γαρεγϊοτῖρας {επιροχῖρας {ᾳμαίοτες ῥρταεσε[[Ποπί, 

ἀεϊπάε αἀάποῖί, [10 ατοίπταπι Παπίε αιβτο πλ ίαπι Ρ]Ε1ΐ. 

γπάείατ εἰεπῖπι Γωρεχίοτε Ίαπι 4ΠΠΟ αθτῖς οἴγομιη[α[ ΠοἨ 

ππάε(παφιε {επιρεταπιεηίμπι οοπβΙ [Πε παϊαταἰθ, ποή γ]- 

Ρυ]ῇΠε ἵαπιεπ εαάεπι ἱεπιρεῃαίε π]]άς ππογραδ, ταξ νοσαη, 

νυ]ραχί. ἵαπι ἵπ αρ]ιοχί[αιῖς ἀῑά1οΙΠΙ , αδί {ο ἀῑοῑίατ: οκ 

αππῖ απίεπα Παΐρης, υἱ [επιε] ἀῑσαπι, [ᾳ181ογ69 Πππρτίρις 
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Ἐά. (ματι. ΤΧ. Γ207. 958.] ἡ ΓΕ. Ῥα[,. Υ. (419.}) 
. Ε π - » , 5 ς 

οἳ αὐγμοὶ τῶν ἐπομβρίων εἰσὶν ὑγιεινότεροι καὶ ἧσσον Όα- 

φατώδεες. ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδὲν ἐγένετο νόσημα τοιοῦτον, 
/ Ν Νο. νὶ ΄ ] / | Ν ” / 

διότι κατά τὸ ξηρὸν µόνον ἐπεκρατησεν ἡ ἐκτροπὴ τῆς κρα- 
2ς η » ., ἳ 2 , / 

σεως., οὐδεμίαν τῆς ἕτέρας αντιθέσεως μεταβολὴν λαβουσηςι 

ὡς ἤτοι Θεριιὸν ἢ ἄγαν ψυχρὸν ἀπεργασθῆναι τὸ περιέχον. 
ἀλλ ἥ γ ἐπὶ τούὐναντίον αθρόα μεταβολὴ περὶ τὴν ἔπιτο- 

λὴν τοῦ ἀρκτούρου φαίνεται γεγονυῖα. προηγεῖται ὃ αὕτη 

βραγὺ τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας. ὁποῖον δὲ τι µετ αὐ- 

τὴν ἐγένετο τὸ φθινόπωρον, εἶτα ὁ χειμὼν καὶ µετ ἐκεῖνον 
αἳ ἐφεξης ὧὦραι, ταῖς ῥήσεσιν ἀκολοιθήσαντες αὐτοῦ µα- 
θησύμεθα. 

γ. 
Φθινύπωρον σκιῶδες, ἐπινέφελον, ὑδάτων πλήθεα, χειμων 

νότιος» ὑγρὸς, µαλακός. 

[0275] «Σκιώδες εἶπεν ἐν ἴσῳ τῷ Ζοφῶδες, ὕπερ ση- 
µαίνει τὸ μὴ λαμπρὸν, μηδὲ καθαρὸν μηδ ἀκριβῶς αἴθριον. 

Γαπί [α[πῬτίοτος αἱ παῖπας Ἰ]εΐα]ε. Ἠοο εἶῖαπι πΙπαθ Ἱτ- 

οἶάτί ε]ασπιοάί αἰῑᾳαῖ πἹογρας, αποά [Ποοϊίαίε ἰαπίαπη εκ- 

οε]]εγεί; {επιρεταίαγας Ἱππππίαίο, Ῥταείετ α]]απα αἰ[εγῖας 

ορροΠβ(Ιοπῖς πππϊαίῖοπεσι, α Ύπα αιί σαάας Πεγεί ΠΙασΠο-- 

Ρεντε απ {π]σίάμς αξτ. Ὑεταπι εΠΙΠΙ νεγο 1]]α νε]ιεπβθις 

οοπνετῇο [α0 ατοϊατί ν]άείας εχοτίαπη {ε Ῥτοία]{ε: απ 

οΠαπαπίο Γραίίο αππππαϊε αεηυΙποσοαπα Ῥγαεοεαϊί. ἆαπι 

νετο ααϊ 1 απἴαπιπας, ᾳπαο ἀεἰπάε Ῥταπια Γαοσε[ετί, 

Ροβεα πας Ἠαπο εχοερετίπῖ {επιροτα αππῖ, Π εἶας Ρετ[ε- 

αιιαπιάς ἀῑοίίοπεςδ, ἀοεπιμς. | 

ΠΠ. 
«ἄμιυππις οὐ/[οιγις, πεζμίο[ις, αφµαγηπῃ Ἠδεγίας, Ἰτεπας 

αμ[ἐγίπα, ᾖπίᾶα, Τποιίῖς. 

Ὀπιργο[απι ἀῑπιί Ῥτο οαΠριπο[ο; αποά ποια ]αοίάσπι 

Πρπϊῃβσαί, Ὠθο Ῥατίπα; Ἰθ(αθ ΟΠΙΠΙΠΟ {ετεπαπι, Ἰναπιπε 



ΚάΙ Τ44ΗΝΟ3' ΕΙΣ 41Ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ. 55 
ΕΚ. Ολατί. ΥΣ. [ο58.] Εά. Ῥα[. Υ. (419.) 
εἰώθασι γὰρ ἔτι καὶ γῦν οἳ κατὰ τὴν ἁσίαν Ἕλληνες ὀνο- 
μάδειν σκιώδη τὲ καὶ σκιαρὰ πάντα τὸ πρὸς τὸ μέλαν 

ἐκτρεπόμενα, τοῖς τοιούτοις δὲ καὶ τὸ ζοφῶδες ἐπιφέρουσιν 
ὄνομα καὶ τὸ φαιὸν ἐγγὺς τοῦ μέλανος ὄν. εὔδηλον ὃδ ὅτυ 
τοιοῦτος ὃ ἀὴρ οὐκ ἂν γένοιτο χωρὶς τοῦ νέφη πολλὰ καὶ 

ταῦτ ἔχειν μὴ λαμπθά. περιείχετο μὲν οὖν δυνάµει κατὰ 

τὸ σκιῶδες καὶ τὸ ἐπινέφελον. αλλ ἔιαθες οὐ µόνον {π- 

ποκράτει τῷ τοιούτῷ τρόπῳ τῆς ἑρμηνείας χρῆσθαι οἐκεῖον 
εἶναι, ἀλλὼ καὶ πλείστοις τῶν ἄλλων. ἐπιφέρει δὲ χειμὼν 
φότιος ὑγρὸς μαλακό. ἔγιου τὸν νύτον οἴονταυ διὰ παντὸς 
ὑγρὸν εἶναι, τὸ δ οὐχ οὕτως ἔχευ. Φαίνεται γὰρ ἑνίοτε ξη- 
ρὸς Ίινόμενος ὃν προσαγορεύουσιν οἳ ἰδιῶταυ λευκόνοτον 
καὶ ὃὁ ποιητὴς λέγει" 

3 4 3 Δ | 3 , ΄ 

αὐταρ ἔγω ζεφυροιὸ καὶ αργεσταο νοτοιο. 

Δ .) 3, 5, 

τὸν γὰρ καθαρὸν νότον, ὃν χωρὶς ὄμβρων ἴσμεν γινόμενον, 
πο] 5 .. ω ” 

οὕτως ὠνόμασεν. ἀλλὰ κῴν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν ὁ {π- 

{ο]επέ οἰαπιπαπι απὶ Αῄαπι Ιποο]απε Οταοοῖ σκιώδη εἲ 
σκιαστᾶ, τά ε[ι μπιότο[α, οπιπῖα, πο αἆ πίσταπα ἀθο]ῖ- 

παπί, αΡρε]]ατο. Π]5 εἰῖααι ἀῑοίϊοπεπῃ ζοφῶδες, 1ά εἰ 

οαἱἱρίπο[ωπι, αν] ριαηῖ εἰ φαιὸν, Πμ[ουπα, θποά Ῥτορε αἆ 

πάρταιπ αοοεζΙ. Αρετίαπι ε[ι απίοπ Ἠπ]αδοεπιοάί Πο 

Ροίζε Πετῖ αξτεπι, πἰ[Π πια] ππρίρας, ἀἴδᾳας ποπ; [ρ]ει-- 

ἀῑάϊς, οράποαίατ. Ναρι]ο[απι ἀδιίατ νυΙτιαίο οοπιρ]εοίεβᾶ-- 

ἔπτ απιρτοίις. Ῥεά ἴο ΠΟΠ Ἰαΐεί θαπι Ιοᾳιεπά1 ταοπεπι 

ποια ΠΗϊρροοναα ἰαπίωπι, [εὰ πια] εἰῖαπι α]ῑῖς νεϊοτίριαφ 

{απα]αγεπα, απ εἴῖαπι ἀῑχιί, Ἠεπις εταί α[ϊτίπα, Παπαῖάα 

οἱ Ιεπῖς. Θαπέ ααὶ απ [ίχαπι {Γεππρεον ἀπσαπί ε[[ε απ ἆππη : 

αποά ποπ εβ ἴτα: νἰάείαν επ]πι [οοις απαπᾶο ε[ζε, ᾳαεπα 

Ἱεποοποίππι νυ]σας [],αἰϊπῖ οαναπι] αρρε]απί, ΕΙ Ροεία 

ἴα]επι ποβῖς απ[ἴγαπι 1πά1σαί ἀῑσοεῃς: 

η ον ιά ; μας ’ ’ 
αὐταρ ἔγω ζεφυροιο καὶ ἀργεσταο νοτοιο. 

Παπϊᾶσπα Ῥηγαπι απβτατα, 4πεπι Ποτίὶ Άπο Ιπιρτῖρας [ο- 

ΠΠΗ5, εο νοσαν]1ῖ ΠοπΙηθ. Αἲ νεο Ρτῖπιο εἰἶαπι νι]ραγίαπα 



056 ΙΠΠΟΝΡΑάΤΟΤΣ ΕΠΙάΗΙΜΙΩΣΙΝ 1 

Τὰ. Οπατι. ΙΧ. Γ05φ8.] εΕάι Ῥαῦ, . (419.) 
ποκράτης ἐπὶ τῆς πρώτης καταστάσεως ἔφη 3γινομένης δὲ 

τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νόεια καὶ μετ αὐχμῶν. ὃὁ μὲν 
οὖν τοιοῦτος νύτος ἐνίοτε μὲν καὶ σφοδρὸς γίνεται, σαφῆ 

ὁ) οὖν ἀεὶ τὴν κίνήησιν ἔχει. μαλθακὸς ὃ ἄλλος ἐστὶ νότος, 
ὃς ἀναίσθητον ἔχει τὴν κίνησιν ἐν τῷ περιέχοντυ καὶ κατὰ 

τὰ νέφη. καὶ τοίνυν θερμὸς μὲν οὗτός ἐστι διὼ παντὸς, ὁ 
δὲ λευκόνοτος ἐνίοτε φαίνεται ψυχρός. κ αἱ 

ὐ’. 
ἸΗετὼ δὲ ἡλίου τροπὰς ὕστερον πολλῷ πλησίον ἐσημερίης, 

ὀπισθοχειμώνες καὶ ἤδη περὶ ἐσημερίην βόρεια χιονώδεα 
χρόνον οὐ πολύν. 

Της ἐναντίας καταστάσεως µέρος το τοῦτο παρενέπεσεν, 
ὡς αὐτὸς εἶπεν οὐκ ἐπὶ πολὺν χρόνον. 

΄ 

ἕ. 
Ερ πάλιν νότιον, ὤπνουν, ὕδατα πολλὰ διὰ τέλεος ἄχρν 

κυνύς. 

ΠΟΙΡΟΓΙΗΠΑ 11 ῬΠίπιο Ηϊρροοταϊϊς Παΐα: οππι εΠεί ααΐεπι 

ἴοίας, 1παα1ΐ, Πίο Παίας ααβχίπας εἳ οππι [ᾳια]οτίρας, αἴ- 

ᾳ6 ἶ6 αα[ίος Γαρίπάο νε]µειπεης εἵ, 3Ῥεπιρες 6160 4Ρεζ- 

ίπαι Ἠαροί πιοίάπη,  Τμεπῖς αἰας εβ αι[ετ, ου]α5 πιοίαπι 

η αὖτο εἳ πιβῖραδ ΠΟΠ [επίίας, απὶ οα]ϊάμ6 {επιρετ ε[ὶ, 

ζατας Ππίεσίπα ΓΠ]ριάαθ πιαπῖ{εβε νιἀείατ. 

1ν. δν 

Τιοηβε γο[ῖ [οἷ[επι ἱπιεγνα]ίο ρτορε αεφμἰποοείµα [ετας 
Πίεππες, Ἱατπφμε [ιμῦ αεφιϊποοξίιπα αφµιίοπαγες υεπεῖ, ο 

πενίδιι5 ἸιΟγι ἀἰμίμγπο ἔεπιμοτε [ρίγαγιωιι 

Ρατ Ἰαοο αιιαεἆαπι {επηρε[ίαιϊ οοπἰχαγῖαο ἱπίεγοε[Πε, 

πί Ἠιο ἀῑκιίν ποπ Πα ἀῑαι 

γ, 
Ζεγ τιτΓις αιγίπισα, [πε φεπείς, αφµας παμίέας αἆ οᾱ- 

πεπι /0με οοπεπειέες 



ΚΙ ΤΑ 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ «πΤΟ ΣΗΟΜΝΗΜΑ Ε, 0657 

Εὰ, Οµαγε, ΤΧ. Γ268. 259. ] ..- Βαῦ. Υ. (419) 
᾿Αδήλωσέ σου χειμῶνα τὸ ἁπλοῦν ἐν τῷ 1ράψαι νῦν, 

ἔαρ πάλιν γότιον ἄπνουν. τὸ γὰρ πάλιν ἔνδειξιν ὅχον τῆς 

μεταξυ παρεμπεσούσης ἐναντίας καταστάσεως αὖθις ἐπὶ τὴν 

αὐτὴν κρᾶσιν ἐπανελθεῖν τὴν περὶ ἄέρω κατάστασιν. 

στ. 

[359] Θέρος αἴθρέον, θερμὸν, πνίγεα  οκόλο ἐτησίαι µι- 

κραὶ διεσπασµένως έπνευσαν. 

Τὸ μαλθακὸν ποῦ Χειμῶνος καὶ τὸ ἄπνουν τοῦ ἤρος 
ἐκ ταὐτοῦ γένους ἐστὶ τοῦ Ῥέρους πνιγώδους. «φύσει γὰρ 
οὔσης ἄεὶ τῆς θερινῆς ὥρας θερμῆς, ὅταν ἄπνοια προσγέ- 

φήηταυ, πνὶῖξ ἐξ ἀνάγκης ἔπεταυ. γίνεται δὲ τοῦτο μήτε 

τῶν προδρόµων καλουμένων πνευσάντων μήτε τῶν ἑπομέ- 

νων αὐτοῖς, οὓς καλοῦσιν ἐτησίας,. διορίδει δ) αὐτοὺς καὶ 

ἡ τοῦ κυνὸς ἐπιτολὴ, καὶ αὐτὸς ὃ' ὁ ᾿Ιπποκράτης προσέ- 

γροψεν, ἐτησίαυ σμικραὶ διεσπασµένως ἔπνευσαν. 

ΤπάΙοανα! ΠΡΙ Ίεπεπα Ἠπεπιεπι [οτιρεπᾶο αἆ Ίππο πιο- 

ἅαπι, νετ τατ[ας αμ βτίπαπα, Άπε νεηίϊ5; παπι νετραπι τΙχ-- 

{ας, τπτ οοπίτατίιας Παΐας ΙΠίετγεπΙξ, Ἱππιϊς αἆ Γααπι ἴεπι-- 

Ῥεταππεπίαπι τεά [Πα αξτῖ Παξατη, 
” 

ΤΙ. 

«4ε[ῄας [ετεπα, οαἰ[ϊάα, αε[ίιις ργαεΓοσαπίες, πιαξρπἰ. Ἐίε- 

[αε ραμοὶ ἀῑ[ρετ[ιη [ρίγανεγιηε. 

Γεπίίας Ἠ]επιῖς εί νετ ἰγαπηπ]]]ίας οππι αε[ία[θ αο-- 

Πιοία [αΠοσαπίενο οοπρταιπί. ΊἈΝαπ οππι [μα [ροπίο {4 

αε[ήνυπι ἔεπιρας οα]άππι Π γεπίοχαπι αοοε[εσίΙέ (ταπφιι]]-- 

Ίίαθ, πεοε[ατίο αε[βας ΓήΠοσαίῖογε οοπ{εφι]ίατ. ος Π:, 

ἩῬΙ πεφπο Ργοάτοπαϊ, 4μοςδ γοσαπῖ, Παπε, πε(πε απἱ «05 

Γεαμπίασ, απος εἰείια αρρε]]απί, ὨὈἰτ]πί εο5 οαπῖς ος-- 

αἩςδ: ϱε Ἱρ[ε εἰῖαπι Ηϊρροοταίεν αἀάίαΙι: εἰε[αο ράγναε 

ἀπ[ρετβπι Γρίταταη{. 

σΑιεΕνῦςδ ΤοΟΜ. ΧΥΙΙ. ται 



Ν 
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Εά, Οµασί, ΙΧ. [ 269. ] . Ἐὰ, Ῥα[, . (4190.) 

Τάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῦρον ἐν θορείοισιν ὕδατα πολλά. 

” ω 3 .] { 

Τὸ πάλιν ἐπὶ τὸ πληθος τὼν ὑδάτων, οὐκ ἐπὶ τα βὸ-- 

ρεια τὴν ἀναφορὰν ἔχει. πλήθος μὲν γὰρ ὑδάτων ἐγένετο 

κατὰ τὴν ἔμπροσθεν ἐπιτολὴν ἀρκτούρου καὶ πολλάκις ἓν 
- Λ ” / / ο] 3. / 

ω», βόρεια ὃ ὀλιγακι τῷ μετὰ ταντα χρύνῳ, βορ 7αχις. 

ιά 

7. . 

Τενοµένου δὲ τοῦ ἕτεος νοτίου καὶ ὑγροῦ καὶ μαλθακοῦ 
κατὼ μὲν τὸν χειμῶνα διῆγον ὑγιεινῶς, πλὴν τῶν φδινω- 

δέων, περὶ ὦν γεγράψεται. 

4ιὰ δὲ τὸ βραχέα παντελῶς γἐγενῆσθαι τοιαῦτα βό- 
ρεια, τὴν ὅλην κατάστασιν ἀπὸ τῶν κρατησάντων ἓν αὐτῇ, 

προσηγόρευσεν ὑγρὼν καὶ νύτιον, ὅτι δὲ τὴν ἄπνουν καὶ 

θερμὴν ὀνομάξει μαλθακὴν, ἔμπροσθεν ἔμαθες. αλλ ἤ γε 
τοιαύτή κατάστασις οὐδὲν οὐδέπω μέγα τοὺς ἀνθρώπους 

γι. 

διὸ αγοέγπα ταήΓμς [ρἰγαπεῖδις αφιαο ππμ[έαε. 

Βινί[ας αἆ ρἰπνίατύη εχυπάαπίτασα, πο αἆ Ῥογεαπι 

γείοτίαν. Ἀαπι [αρεγῖογο αγοίατὶ οτι ππα]ίαπι Ῥ]πεταί εί 

[αῬ]πάε Ρροβίεα, Ῥοχεαδ γετο ταχας {ρϊγανϊέ. 

ΥΙΠ. 

Οµµ1ά αμίεπα αππις αι[ἐγίπιως, εμππϊᾶμς εἰ πποἰ[ὲς επ[(εί[]ει, 

Ῥετ Πἴεπιεπι φιίάεπι [αμὶ ἀερεδαπε, επτοερεῖς ταδίάἰς, ἄε 

ομῖδις [ογίὂεειμγ. 

Ἱπίρρταπα Παίαπα, αποᾷ ρατνῖ οΠΙΠΙΠΟ αηπ1]οπος Γη1[- 

Γεπῖ, αΏ ἀοπιπαπίρας 1π ο Μιπϊάαπα αρρε]]ανιί εἰ α- 

Βνίπαπα:. παπι απο ἱταπο]]απι εἳ οα]1άμπι Ίοπεπι αρρε]- 

εί απίεα ἁῑάιοΙ, ΎὙεταπι Ἰαιά ἆαππι οα ἴεπιρε[ας, Ιοεί 

εἰΙεί τεροπ!ΐπα, πιογία]ο ΠιβΡπορετο ο[[ομαίε; ρτορίει Τα- 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Χ. {50 
Κά. Οἶνατι. ΙΧ. [259. 960. Ί Κα, Τα[. Ῥ. (419:) 
ἔβλαψε, καίτοι } ἐξαιφνίδιος γινοµένήη διὼ τὴν τοῦ προγε- 

γονότος ἔτους αὐχμηροῦ κρᾶσιν. Ίθξαντο µέντου τισὶ δια- 

Θέσεις φθινώδεις, ὅσου δηλονότι παθεῖν ἦσαν ἐπιτήδειοι 

τὸ πάθος τοῦτο, καὶ γράψαι γε αὐτὸς τὰ κατ αὐτοὺς ἔπα) 
/έλλεταυ ἐν τοῖς ἐφεξῆς. 

8’. 

[26ο] Ιρὸ δὲ τοῦ ἧρος ἅμα τοῖσι γενομένοισοι ψύχεσιν, 
ἐρυσιπέλατα πολλὰ, τοῖσι μὲν μετὰ προφάσιος, τοῖσι ὃ 
οὔ. κακοήθεα πολλοὺς ἔκτεινε. 

"Υπὸ χολώδους ῥεύματος ἔμαθες γίνεσθαυ τὸ ἐρυσίπε- 
λας, οὐ μὴν ἀεί γὲ μοχθηροῦ καὶ σηπεδονώδους ὄντος αὐ- 

τοῦ. τοὐναντίον γὰρ ἅπαν ὅταν ἐπιεικὲς ᾖ τὸ ῥεῦμα τὴν 

κατὼ φύσιν ἐν ἡμῖν γενομένην ἔχον ὠχραν χολὴν, ἐρυσιπέ- 

λατα μὲν εἴωθεν ἐργάζεσθαι, βλάβην ὃ οὐδεμίαν ἐπιφέρειν 
ἐξ αὐιῶν, ὅταν γ ὀρθῶς τις αὐτὸ µεταχειρίζηταυ. οὐ μὴν 

νῦν γὲ τοιοῦτος ἦν ὃ γεννήσας χυμὸς τὸ ἐρυσίπελας, ἀλλὰ 

Ρεγϊοτῖς αηπῖ {ᾳπα]ΙάΙ {επιρεγαπιεπίππη: αἱ οοερεγιπῖ αῇε- 

οἶυς απραεάαπι {αβίῃμοϊι, απ [οι]οεί Ἰῖο νο ρατεβαΠ!, 

Ίρίεφπε αἆεο Ρο[ίµμαο {6 γεοερῖί Γογ]ρίπγαπα ᾳπαε 1116 αο- 
οἰάετμηί, 

ΙΧ. 

Απιε υεγ αμίεπι πα μπα οδογιῖς [γὶροτίδις ἶσπει [αογὶ 
πιμ]εῖ,  οφμιδικάαπι ομπα εαµ[α αἰἶφμα, φμϊδισάαπι νεγο 

ποπ οοπείπβεδαµε, αἴφιε Πῖ ππαἰιβπὶ ππµἰίος επεοαΓὲ. 

Ὁαογιπι Ίρποπι «ἰάΙοΙ[ α Ῥϊμοία Παχκίοπε οτἵτ, αἲ 

ποπ Ί]]α {επιρογ Ῥτανα οἱ ραϊτ, ῬΙαπ6 επῖπι οοπίτα αΏὶ 

πας Πἱ Ώακιο Ῥϊεασι ρα]]άαπι οΡΙΙΠΕΠΡ, πας 1Π πορῖς 

παϊιταλίοτ οἰσηϊίασ, Ποἱεί ααἶάεπι [πογαπι σπα {αο09γε, 

πα]]απα ἵαπιεΏ εκ εο ἆατε ἆαπιπατα, Πᾳαἱάεπα τεοίε ἱτασίος, 

Αἱ ποᾳπ εταί ΏπΠο ἴα]ᾗφ απῖ [αογαπι Ίδπεπι εχο]ἰανΙί Πιι- 

πΠοσΣ [εά πιαῄρπιἙ, ααϊ εγοάετεί ριἰγείαοεγείααο αἳ οχιι- 

ον 



660 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ/{ΗΙΜΙΩΟΝ ἵ 

Ἐά. Οµατι. ΙΧ. (200. ] Εὰ. Βα[. Υ. (419. 490.) 
καὶ κακοήθης καὶ διαβρωτικὸς καὶ σηπτικὸς, ἐπὶ τῇ (450) 
πλεονεξίᾳ τῆς ὑγρᾶς απνοίας γεννηθεὶς ἐκείνοις μάλιστα τῶν 
ἀνθρώπων, ὅσου φύσει τὲ χολωδέστεροι τῶν ἄλλων ἦσαν ἤ 
τὲ δίαιτα χολώδης μᾶλλον αὐτοῖς ήθροιζε χυμόν. αἳ γάρ 
του διαφοραὶ τῶν νοσημάτων ἐπὶ μὲν τῇ τοῦ περιέχοντος 
ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσει γίνονται, διὰ τὴν ἑκάστου φύσιν τε καὶ 
δίαιταν, ἣν ὑγιαίνων διαιτᾶται. λέγω δὲ δίαιταν οὐ τὴν 
ἐν τοῖς ἐσθιομένοις τὲ καὶ πινομένοις µόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσυ 
τοῖς ἄλλοις, οἷον αργίαις, γυµνασίοις, λουτροῖς, ἀφροδισίοις, 

ὕπνοις, ἀγρυπνίαις, ἅπασί τε τοῖς ὁπωσοῦν γινοµένοις κατὰ 
τὸ τῶν ἀνθρώπων σώματα. 

υ. 

ΤΙολλοὶ φάρυ}γας ἐπόνεσαν, φωναὶ κακούμεναυ. 

΄ 9 ; π ε Ν , , ο νο 
Οἷς εὐπλήρωτος ἦν ἡ κεφαλὴ φύσει, τούτοις νῦν ἐμ- 

πλησθεῖσα πἐριουσίας χυμῶν, ἤρξατο καταπέμπειν εἰς πνεύ- 

μονά τὲ καὶ γαστέρα ῥεύματα διὼ τῆς φάρυγγος. εἰκότως 

Ρεγαπίο Ἰιπηᾶα νεηίοταπα (απςπϊ]Πίαΐίο σεπεταίις 1]]15 Ῥο- 

Πππναπι. ππογία]δας, ουἶρας, οσπι [πα 1ρΠ [ροπίε ας 

εἴεπί Ῥιο[ίογεδ, εἴῖαπι ν]οίας Ῥϊ]ο[απι πιασῖς εἰ {αοσσπι 

οοπβε[α[Πεί: βᾳαἴάεπι πιονῬογαπι Ῥτοβοϊ[οαπίαν ἀΠπεγεπί]αθ 

οὗ αθτῖς οἰτουιπιῇαϊ ζεπιρεταπιεπίο, Ῥτορίες παίπταπι ο]ᾳς- 

απο οί νιοίππ 4πεπι [αη5 [εχναί. ὙΠοίαπ, 6ταεςε δίαιταν, 

βΏρε]]ο ποπ Ίππο ἰαπίππι οὐ οἵρο εί Ῥοϊοπε οοπ/[ία, 

νεταπα εἰῖαπι απῖ οηπῖρας αῑδ, τί οἳο, εχετοῖϊἰαίΙοηπς, 

Ῥαϊπεο, Υεπετθ, {οΟΠΙΠΟ, υΙδΙΗῖ ϱἰ νετο οπιπίρης α,ιαα 

ααονῖ5 Παπέ πιοᾷο {π οογροσίρας Παπιαπῖς. 

Χ. 

Πζωλιὶ εἰε Γαιοἶδις ἰαδογαγμπὲς φοζες υἰείαίας. 

Οαἱρας οαριῖ Γ[αα [ροπίο Ῥτοπιρίο τερ]εραίατ, 19 1π 

Ῥναε[εηίῖα εκχιπάαπίῖα Ἠππποχαπά ρ]επαπα, ἴπ Ῥπ]πιοπεπι 

εοερ]ξ οἱ γεπίτοπι ρεχ {αποε8 Πιχίοπες ἀεπιέίετο, ΆῬοτιο 
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δὲ καὶ τας φωνὰς ἔφη κακοῦσθαυ τοῖο τοιούτοις. ὁρᾶταυ 
ς 39 ” ” Ρος «/ « 

γὰρ καὶ τοῦτο συνεχώς γινόµμενον ἐπὶ κατάῤῥοις, ὅταν ἕκα- 
” / Δ 

νῶς διαβρέξωσυ τὼ περὶ τὴν φάρυγγα καὶ τὸν λάρυγγα 
χωρία. 

' 

, | τά. 
Λαὔσου φρενιτικού. 

[261] Καῦσου μὲν ἐγένοντο τῆς χολώδους πέριου- 
, ’ 3 / σίας κατασκηπτούσης εἰς ἧπάρ τὲ καὶ γαστερα" φρενετικοὶ 
3 ἃ 3 

ὃ' ἐπὶ κεφαλήν αἀναφερομένης. 

. ιβ. 
, 3 , Ε] ’ 3 3, 

Στόματα ἀφθωδεα, αἰδοίοις φύµατα, ὀφθαλμίαι, ἀνθρακὲς. 

’ «/ ω ” ’ 

Τούτων. ἕκαστον τῶν παθῶν }ἰνεταυ μὲν καὶ συνηθως 

ἄνευ κακοηθείας, ὡς ἐπὶ τῶν ἐρυσιπελάιων ὀλίγον ἔμ- 

προσθεν εἴρηταυ. ἠγίνεταυ δὲ καὶ κακοήθως ὥσπερ νῦν, 

το ἀῑοῖῖ νους εἴϊαιπ Ἠὰ9 αΠεοίας {πῇΠα, Ἰθππρο εἰ Ίυυ 

α[πάπο Πετὶ ν]ἀείωτ 1π ἀε[ι]]αΙοπΙραδ, αῬί αρυπάο {αι- 

οε8 οἱ ραίτασ Ιττῖραν ετ]Ώῖ. 

Χ]. 

Γετει αγάεπίες ρ]γεπίίοαςε, 

Ατάεηιες {εργες οχ[αεταπί ἀπγα(επΙ ας 1π Ίεειτ οἱ 

νεπίτεπι Ῥ]]ος εχοτγεπιεπίῖ5» Ῥ]τοπῖμ]οὶ Ὑθτο οδραῖ ῥρε- 

ἰεπίιριαδ. 

| ΧΗ. 

Ονα αρ[ί]ιο[α, ρμάεπαϊς εμζετεμίαν Πρρίεμαίπες οατύμοιμὴὲ. 

ΡΙΩΏρυ]Ι Ἠϊ αΠεοίας {ετο Πο [ααί οασοεί]ες, παἰῖ ἆο 

{αοχο ἶσπο ἀῑκίπιας ραι]ο απίε; ΠΟΠΠΜΠ(ΠΟΠΑ νετο, είπα 

{απέ οαοοείἸος, μἲῖ παπο, αποᾷ ρυἰχίάις εἰῖοί, απίο αὖ- 
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. ’ . « 3 ΄ 3 

ἐπεὶ σηπὲδονωώδης ἡν ὁ πλεοναξων χυμµος. ἐπὶ πάντων οὖν 

ὦν καταλέγει νοσημάτων, ἀἄεὶ τούτου µου µέμνησο καὶ µήτ 
ἄφθας ἄκουξ γεγονέναι τοῖς πάσχουσι µήτ ἄλλο τι πάθη- 
µα κατὰ τὸν συνήθη τρόπον, ἀλλὼ μετὰ τοῦ σήπεσθαι τὰ 

μόρια. µμµέμνησο δὲ καὶ τοῦ κοινοῦ λόγου τοῦδε, τὸν ση- 
πεδονώδη χυμὸν ὑπὸ τῆς αὐτῆς καταστάσέως ἅπασι γέννη- 

’ ; ) 3 οκ /΄ Δ 4 ΄ 

Όέντα καταλαμβανειν ουν τα αὐτὼ μόρια, δια τὸ μηδὲ φυ- 

σευ πᾶσιν ὡσαύτως ἔχειν ἓν τῇ τοιαύτη διαθέσει τὸ πᾶν, 
αλλ) ἄλλων ἄλλο ἀσθενέσιερον. αἱ μὲν οὖν ἄφθαι κατὰ 

/ - ιο . -” 

τὸ στόμα γίνονται συνεχῶς τοῖς παιδίοις, ἕλκωσις ἐπιπολῆς 

οὖσαι, διόεν τὲ µαλακώτατα τὰ µόρια πάντ ἐστὶν αὐτῶν 

καὶ οἷον βρυώδη καὶ πρὸς τούτοιφ ἔτι τὸ στόμα παντάπασιν 
” ς , Ε] ’ Π ’ - .ά 8 

άηθες ὁμιλίας ἐδεσμάτων τὲ καὶ ποµάτων ὅταν οὖν τὸ 

γάλα τῆς τιτθῆς ἔχη τινὼ δριμύτητα, τὰς ἄπθας ἐργάξεται 

πανοµένας ῥᾳδίως, ἐὰν μετρίως στύφη τις τὸ στόμα τοῦ 
βρέφους. ὅταν δέ τις ἐπιθῥυῇ μοχθηρὸς χυμὸς, ἀεὶ κα- 

’ ” [ 8 4 -” 3 ΄ ’ 

κοήθεις ασῦαι συνίστανται. τὸ δὲ τῶν ανθρακων παθος 
φ -ς/ 3 ε Ἀ εἳ «Ἀ - { 
αξὶ κινδυνωδές ἐστιν, ως ἂν ὑπὸ μοχθηρῶν γινόμενον χυ- 

ππζαραϊ Ἠππιου.  Όπατε ἵπ οπιπ]θας Ύᾳος5 τεοεπ[εῖ πιοτ- 

5 Ἠοο πηϊμῖ [επιρες ππεπποτῖα {επεῖο, Πθβπο αρΗίμας 

Ῥιία αοστος ἰεπη][[α νε] αιοάσππαπε αλά Ιποοπιπιοάππι 

4ο ποτε, Γεὰ πια] οσα πιογβογαπι ριίγεάΙπο. Μεπιπετίφ 

εἰῖαπῃ Ίαηο ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ ΤαΙΙΟΠΕΠΙ, αἲ εοἀεπι Παία σεπΙίαπι 

οιήΡας Ρπίτεπι ἨάπΙογεπι ποπ θαδάεπι ορ[άετο ῥρατίες, 

αιιοά πθς Ῥος παίπταπι οπιπῖππα ἵπ εαἆεπι οοπάΙοπε ϱοχ-- 

Ρις ε[ζεί εο [ίαΐτ, [εά ε[[εί αἶῖα αἱ] Ρανς Ἰπβτποτγ, ΑΡΗ- 

ας {ποηαεπῖ[πππα [οἰ]οϊίαπί ριετοτπι οτα, 4παε εκα]- 

οεταίῖοπες Γιαπὲ 1Π [οπ1πο, απἷα οπιπῖα εοτυα Γαπῖ πιο]]Η[- 

Ππια πιεπιΏγα εἰ αι πιποοία: παρει ο ε[ οΠΙΠΙΠΟ 

εἰἴαπιπαπα Ἰη[αείαπι οἰρατιῃς εἳ Ῥοου]. ὉὈΡρί ετρο αοτῖ- 

πἹοπία οπαρίαπα Ίαο Πί πιάπιπιαρ Ρταεάίυτα, αρ]ί]ιας 6επε- 

γαῖ;Σ 4παε {αοῖ]ε Γεάαίατ, Π Ἱπ{απ[ῖ ο πιοβίοε αἀ[γίησας: 

Π νετο Ἠππιογ αβ]ααῖ ρίανις, [επιρει αρμίμαφ ρτοάςειπΠε 

σαοοείΊιθο. ἀαια φατραποι]οταπα  Ῥογρείιο α{ϊ Ρρεγίοα]ο[ας 

αΠεοίας, παπα εκ νΙΠο[ς οοπβαξ Ἠππιοχίβαδ. Όπατε παπο 
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μῶν, ὥστε καὶ νῖν εὔλογον ἦν ὀλεθριώτατον αὐτὸ γενέσθαι, 
προσλαβὸν τῇ συμφύτῳ πακοηθείᾳ εἲν ἐκ τῆς καταστάσεως. 

εἴρηται ὃ ἱκανώς περὶ τῆς τοῦδε τοῦ πάθους γενέσεως, 
ἡνίκ. ἐξηγούμην την ἀρχὴν τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν. 

τὰ ὃ) ἄλλα τῆς ῥήσεως δῆλα. 

/. 
Κοιλίαι ταραχώδεες, ἀπόσιτοι. 

ο Ποῦ καταθῥυέντος ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὴν φάρυγγα 
μοχθηροῦ χυμοῦ, τὸ μὲν εἰς τὸν πνεύμονα γωρῆσαν τὰς 

; Β , κ. κ ο λ ώ 5 
σθινωδεις ἐργάσατο διαθέσείς, το ὃ εἰς τὴν κοιλίην ἔνε- 

χθὲν ὑπιὸν κάτω μετὰ δήξεως ἐκτάραδιν αὐτῆς ἐποισῖτο. 

ὕπερ ἐδήλωσε, κοιλίαι ταραχώδεες. ἐν δὲ τῇ διόδῳ τὴν 
ὀρεκτικὴν τῶν σιτίων δύναμιν ἑκόκωσε τῆς γαστρὸς κἄν- 
τεῦθεν αποσιτίαυ. 

ειναῖ γετπῖ]ε, {με Ῥεγηϊοϊοβ[ήπησπι ειπα, οἱ α]ίνα αιᾶ- 

Ίναπι πιαΠση]ίαίεσα, εἰῖαπι Ύπαπι [αίας αΠογεραί αά]α- 

οίαπι Παμετεί.  Ὑεταπι͵ [ας 4ε Ἠ]ας εβ α[εοίας οσἱσίπε 

ἀἰοίαπα, οσα Ῥτποϊρίαπι {οουπάί νι]σαγίαπαη Πποτρουσισα 

επαγταραϊα.  Βε]ίᾳαα Ἠη]ας οαρῖ(ῖ οἶατα (1πΕ, 

ΧΗΠ. 

«4ἱυὶ μετίμτγδαίαε, οἶθος ανετ[αδαπειτ. 

Ἐκ ν](ϊο[ο Ἠμπιοταο, αἩΠ α οαρ]ίε ἀεΠικεταί ἵπ {αι- 

65, οἰοά ἵπ ΡΙΙΟΠΕΠΙ {πγα[εταί, {αβίβοος οοπ/[Ηιεραί 

αΏεοίᾳς. Όυσοά Υεσο ἵη γεπίτεπι ἀετιναίππα εταί, οαπῖα [1)-- 

ἴραί πιογάϊσαπᾶο, νεβχ Ρχοβανίμπα οοποἰἰαραί: αιιοᾷ 
Πραιβσανιἰ ΊἨπ[οε Υετρῖς: αἰνὶ ἰαγραίαε, ΊΤπ ἱταπ[βία 1ΐεπι 

νεη!ῖγῖς {απου]ιαίοπι οἵρογαπι αρρείοηίεπι αβ]]κ1ί, ιπάε οἳ- 
Ῥο {αβιάιερα!. 
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[062] «ιψώδεες οἳ μὲν, οἱ δ᾽ οὔ. 

ο. 4ιὸ πλείους. αἰτίας. εἰκὸς ἦν. οὔε ἀδίψους ἅπαντας 

οὔτε διψωδεις γενέσθαι. φαἰνεταυ μὲν γὰρ ὑγρότης ἠ8ροι- 

σµένη σηπεδονώδης ἅπασιν, οὐ μὴν ἴση γξ τὸ πλῆθος 

ὁμοίως μοχῦηρα.. τινὰς μὲν οὖν ἀδίψους εἶναυ δυνατὸν, 

ὥσπερ καὶ τοὺς ἀποσίτους ἐπὶ τῇ βλάβη τῆς ὀθεκτικῆς τῶν 
/ ῃ 3/ ΜΗ) ῃ σ ; 

ποµαάτων δυναάµέως. εὔδηλον ὃ' ὅτι κακίστην οὗτου διάθε- 

σιν ἴσχον, μήτε κακοήθη αὐτοῖς συρῥεῖν ὑγρότητα, ὡς μὲ- 
” , .ς 3) Ἆ 

τρίως διψῆν. ἄλλους δὲ διψώδεις εἶναι, συθῥεούσης εἰς τὴν. 

αστέρα τῆς κακοχυµίας, µηδέπω᾽ τὸ στόμα αὐτῆς βεβλα- 
φυίας ἄχρυ τοσούτου, ὡς διεφθάρθαι τὴν ὀρεμεικὴν τῶν 
ποµάτων δύναμιν. 

πο 

, 

ιἒ. 
ςἡ 

Οὗὖρα ταραχώδεα, πολλὰ, κακά. 

ΧΙΝ. 
Πἱ οιϊάεπι [εἱομ]ο[ῖ εὔαπε, 1 νεγο πιιίππθι 

Ρ]ανῖρις ἆςε οαμ[δ πες ΠΙΙ οατα][Πε ΟΠΊΠΕΒ ηεο {αϊ[ῇο 

ΠΗριπάος Ῥτοραρί]ο εβ, Ὑϊάείαν Παπιϊἁτίαν οπιπήρας ῥρι- 

ἱτοιπο[α {αϊ[α οο]]θεοία, Υοταπι ποπ ρα απαπἰίαίο αιῖ 

3θιθ Ῥτανα. Όιαπιορτεπι Πετὶ ροίπῖ, αἴαιοῦ ποπ Πτο, 

αξ Πα, απ οἴραπι {α[αάιεραπί οὗ {αου]ίαιῖ Ρροῖας αΡρε- 

ἴοπάϊ οοεμ[απι; Ποιοί απίεπι Ῥε[ππιαπι Γα[ο Ἠογαπα αἴγο- 

οἵοπεια, πεο πιασπαπα 1 ἨἩαπιάαίεπι 1π νεπίχοπι 

οοπΠαχ1([ε; αἶῖο Υογο ΠΠΡιπᾶος {αῇα, αποᾷ «οπΠπογεί 
1π νεπίτειη γΙο[ας Ἠππιος, πεο ἆμπι αἄεο Ἰαεβῇει εἶας 

ο6, πί ροίϊοπῖ αρρείεῃς {αου]ίας Ίαπι οοτταρία ε{[Τεί. 

ΧΥ. 

τίπαε εμγδαῖαε, εορἰο[αςε, ῥγαναο. 
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πετ μὲν οὖρα παραχώδη γεγονέναι κατὼ τὸν αὐτὸν τρό- 
πιον ἄκουε καθ ὃν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἤκουες αὐτοῦ κοιλίαυ 
ταραχώδεες εἰπόντος. ὅσοις γὰρ ἔθῥεψεν ἐπὶ νεφροὺς {ᾗ 
κακοχυµία, τούτοις ἀναγκαῖον ἦν οὖρα ταραχώδεα γίνεσθαι, 
τουτέστυ μετὰ δήξεως καὶ πύνων διεξόντα. τὸ ὃ. ἐφεξῆς 

αὐτῷ γεγραμμένον, πολλὰ, κακὰ, δυνατὺν μέν ἐστι καὶ περὶ 
τῶν οὕὔρων εἰρῆσθαι, δυνατὸν δὲ καὶ αὐτὸ καθ ἑαυτὸ, δι 

ἐνὸρ λόγου τοῦδε, πλῆθός τι συμπτωμάτων μοχθηρών ἓν- 
δεικνυμένου γενέσθαι τοῖς. τότὲ νοσοῦσο. . 

ιστ. 
ᾖωματώδεες ἐπὶ πολὺ καὶ πάλιν ἄγρυπνου, 

Τὸ ὰ » 5 , ο. ὸ 03 Εν ν ἃ 
ὃ μὲν ἅμικτον ἀγρυπνίᾳ κώμα ὃι᾽ ὑγρύτητα καὶ 

ξιν ἔμαθες ἐγκεφάλου γίνεσθαι' τὴν δ' ἄ γρυπνί ψύξιν ἔμαθες ἐγκεφάλου γίνεσθαι τὴν δ ἄμικτον ἀγρυπνίαν ο ον Ὁ 
κώματυ διὰ Σηρότητα καὶ Δερμότητα. γῦν οὖν αὐξηθέν- 

: ο) ο. νά ιά . 

των τῶν χυμῶν, ὑγρύτητα μὲν ἐπιπολοῦσαν ἐχόντων, οὗ 
-” ιο ε { 

μὲν δή γὲΣ δριµεῖαν ἅπασαν. {ᾗ μὲν ὑγρότης τὴν κωματώδη 

Γιοῖῖα {πε ἰανραία Πα 4οοἲρε, υἱ ἀπάαπι ουσ ἀἴοε- 

τει α]νί ἱωτραίας; ηαπι αἆ τεπες αιίρας γἱμαίας Ἠαπιος 

ἀε[ακιί, Ἠ]5 πεοεΠατίο ]οΐα {ατραραπίας, Ἰοο εβ οσα 

πιοτἹοαίῖοπε εἰ ἀο]οτε ρετίταπβραπί, Όσποᾶ Παῖο ε[ί αππε- 

χυπη, πημίία, ππαἰα, Ῥοϊε[ οἰἶαπι ἆς Ἰοἱ1ϊ9 ἀῑοίμπι ε[[ο: Ροβε[ὶ 

εἰῖαπι 1ρ[απα Γεοτ[απα, αἱ ππα Ίας, ογβίΙοπε πηα]Ηαάϊπεπι 

Ιπάϊοεί [Υπιρίοπιαξαπι Ρχαγοχαπα {α1ε: εἲ 1ά ἰεπιροχῖ5 

αερτοίαπίες α[εοίας. 

ΧγΙ. 

ζοπιαιο[ί γἱμγίπτιτα; ΥμΤΓΗΤπφμε ρετυὶρί]ες, 

Όοπια νἰρ]]ς νασαπφ αἲ Παπα]ἁτίαίε ἀῑάΙοΙβα εἴ ταῖτ]-- 

σεταίῖοπε Πατ οετερτῖ: νυ]σί]ας οοπιαϊ ἨοὮ οοπιπή[ίας α 

Ποοϊίαιο εἵ οα]οτ. ΊΆαπο 61ο οππι απῖ ἀπογονι[εηί 

Ἠππιοτεβ, Παπηϊάίαίεπι ορπετεπί εκιρεταΠίεπ, γετΙπι 

ΠΟΠ Θ3Π1 {ΠΙΕΙ Ἀπίνε[απι οτε, Ἠιπηϊάτίαν οοπιαί(ο[απι 
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Κά. Οὐατί. ΥΣ. Γ209. 963.1, Κά. Βαῇ[, Υ. (490.} 
διάθεσιν, ἡ ὃ ἐκ τοῦ σήπεσθαι δριμύτης τὴν ἀγρυπνίαν 
εἰργάσατο, τῶν ἐναντίων συμπτωμάτων ἐπ᾽ ἐναντίοις αἰτίοις 
εὐλόγως γινομένων. 

εδ 
[969] ᾽4κρισίαι πολλαί τὰ δὲ δύσκριτα. 

Ἆ 3 ιά - ’ 3ο) 

4ιὰ τὴν κακοχυµίαν ἔνια μὲν τῶν νοσημάτων ουδ 

ὕλως ἐκρίνετο, τινὰ δὲ μοχθηρῶς. 

]. 

“Ύδρωπες. 
- Ἀ) [, ια. -- 

Καὶ τοῦτο τὸ πάθηµα γἰνεσθαί φησιν ἐγίοις ἓκ τῆς 

περιουσίας τῶν μοχθηρών ὑγρῶν. ἅπαν γὰρ αὕτη νύσηµα 

δύναταυ γεννῶν ἄλλο κατ ἄλλο σώμα, παρά τε τὰς φυσικὰς 
3 -” .) . ” 

αὐτῶν διαφορὰς καὶ τὴν τῆς διαίτης ἀνομοιότητα, καθάπερ 

ὀλίγον ἔμπροσθεν εἴρηταυ, 

αΠοοίαπ, Δογοάο εκ Ρπϊτεϊπε Ἱπάακιί νἰρι]α». Ἱίαφπε 

οαμίαθ οοπΐτατίαρ οοπἰτατία πιετίο [Υπιρίοπιαία Ῥερεγετε. 

ΧΥΗ. 

4οτί[ιαε ππι]έαε αι Ρετατάμα ᾖμαϊεία. 

Όπας εταί Ἠαπιοτῖ υϊ]οβίας, ομίάαπι πιοτβΙ Ἰασά- 

ᾳπααπαπι ἀεοτενεταπί, θαῖ Ῥγανα. 

ΧΤΠΙ. 

Ηγάτογες. 

Ύε] Ίοο ραΐμεπια αποδάαπι ἀῑοιί εκ αραπάαηίία ρτα- 

νοχαπι Ἠπιογαπι αΠεο][[θ. Όπιπεπι επΙπι Ώσεο Ρροίε[ῖ πιο-- 

Ῥαπα οοποϊίαγε, αΠΠπα 41Ο 1Π ΟΟΥΡΟΙΘ, ΡΓΟ ΘΟΓΙΠΙ Παίι-- 

χαµρας ἀλΤεγεπΗῖς εἰ νἰνεπάί ἀπ] χαίοπθ, αἱ Ρραι]ο 

απίο ε{ὶ ἀῑοίαπι. 



Κάι Τά ΠΝΟΣΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΙΠΟΗΝΗΠΜαΑ Ι. 66Ί 

Γά. ματι, ΙΧ. [260. ] Κά. Βα[. Ὑν (420, 491.) 
ιδ. 

Φθινώδεες πολλού, 

(491) «{έλεκταί µοι καὶ πρὀσθεν ὡς τὸ καταθῥυὲν 

ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς τὴν φάρυγγα διὰ τοῦ λαάρυγγος εἰς τὴν 
τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα αφικόμενον τας τοιαύ- 
τας διαθέσεις εἰργάσατο. 

΄ 

.. 
. 4 3 / [ ” 

Τα μὲν ἐπιδημήσαντα νοσήματα ταῦτα. 

Πὠν ἐπιδημιῶν νοσημάτων ἕν τι καὶ τὸ λοιμώδές 

ἐστιν, ὡς κάν τῷ περὶ διαίτης ὀξέων ἐλέγειο. ὅταν γὰρ 
Δ ΄ .. / Δ ο /’ 5 4 

μὴ λοιμώδεος νόδου τρόπος τις κοινος ἐπιδημήση, αλλὰ 

σποράδες ἔωσιν αἳ νοῦσοι. οὐ γὰρ δὴ νοσήματός γέ τινος 

ὄνομά ἐστιν ἐπίδημον ἢ λοιμῶδες, αλλ ὅ τὶ περ ἂν πολλοῖς 

ἓν ἑνὶ γένηται χωρίω, τοῦτο ἐπίδημον ὀνομάξεται. προσελ- 

Θόντος ὃ αὐτῷ τοῦ πολλοὺς ἀναιρεῖν, λοιμὸς γίνεται. 

. ΧΙΧ. 

Ταδὶαι πττι]τ. 

Ἠεία] εἰἶαπι [αρτα, αιοά εκ οαρῖίο 1Π Ταμοες ἀεῄιι-- 

χεταί, αδΙ Ρεν ραίαν ἵπ α[ρεγαπα ατἰετίατα εἱ Ῥυ]πιοπεπι 

νοαμΙ[εί, ο]α5εεπιοςί υιια ργτοβυσ![]ε, 

ΧΧ. 

ἄιφμε Πί ομίάεπι πποτὸὶ [μπι, ομὶ ἵπ νμῖρις ρτα[]αδαπειγ. 

Ὅπις ἆαε νι]σατίρις πιορί οἱ 1ρ[ο ρε[ή]εης εἴὲ, ια! 

Ίπ Ίθτο 4ποαπε ἆθ ν]οίᾳ5 6επετε αοπἴοτίπι ἀῑοίαπι ε[ 15 

νοτυῖς: ΆΝαπι { ᾳπαπάο πιω] πιογρῖ ΡεβΙ]οπ{15 {οτπια οΟπι- 

πιπη]ς νυ]σείασ, οαεἴεταπι ἀῑ[ρενίι βΠῖ πιοχβῖ. Ύεφπε επΊπι 

οετἰῖ ο[ί πιοτρῖ Ποπιεη υπ]σατο γε] ρε[ί]εηπε, οαεἰεταη αῖ-- 

ο Παῖθ Ἡπο ἀπ Ίοοο πιμ]ίο πια] Ἰπνα[ετίῖν να]ρατῖ Ἠ]ο 

γοεαίας; απ πια] {Π ου Παθεαί, αἲ πωπ{ίο5 Ρετίπιαί, ρε- 

[19 εῇ. 
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Εα, Οµάσε. ΤΧ. [264,11 ὦ Ἐὰ, Ώα[. Υ. (4949) 
κα. 

[264] Ἐκάστου δὲ τῶν ὑπογεγραμμένων ἰδεών σαν οἳ 
κάµνοντες καὶ Ὀνήσκοντεο πολλοὶ, συνέπιπτε ὃ ἐφ᾽ ἑκά- 

στοισι τούτων ὧδε. 3 

Εκ μὲν τοῦ φάναι καὶ ἔθνησκον πολλοὶ, λοιμώδη τὰ 
ἐπιδημήσαντα νοσήματα γεγονέναι δηλοι, πολυειδῶν δὲ αὐ- 

τῶν γενοµένων, ὑπὲρ ἑκάστου κατὰ µύνας εἰπεῖν ἐπαγγέλ-- 
λεταυ διὰ τῶν ἐφεξῆς. 

“β'. 

Τολλοῖς μὲν τὸ ἐρυσίπελας μετὼ προφάσιο ἐπὶ τοῖσυ τυ- 
χοῦσε καὶ πάνυ . ἐπὶ σμικροῖσο τρωματίοισιν ἐφ ὕλῳ τῷ 
σώματι, μάλιστα δὲ τοῖς περὶ ἑξήκοντα ἔτεα περὶ κὲ- 

φαλὴν, εὲ καὶ σμικρὸν αἀμεληθείη.: πολλοῖσι δὲ καὶ ἐν 

Θεραπείαις ἐοῦσι µεγάλαυ φλεγμοναὶ ἐγίνοντο καὶ τὸ ἐρυ- 

σίπελας πολὺ ταχὶ πάντοθεν ἐπενέμετο. 

ΧΧΙ. 
1 . . σ 

Έα ἀε[ιπεαίογιπα ΕΕΠΕΥΙΙΙΑ µποφιµοφµε πμ] ἰαδογαδαπε ας 

πιοτἰεδαπίμµγ» εογµῖποφµε [υηβιὶς Ἠμο ἴπ ποια αοεἰᾶἰί. 

Οσπι ἀῑοῖι εἰ οοπαρ]αγος ππογἹεραπίας, Ρε[]επῖες Γα[α 

ΠΙΟΥΡο5 αἱ υυ]ραγεπίας ἀεπιοπβνταί, Ομί, απαπἆο ἆᾱἷ- 

νετ {πεγαπί, 4ε Ππσα] [εραταίῖπι Ἱπίτα [ο αοίαχηπα Ρτο- 

πηαῖ, 

ΧχΧΠ. 

ΠΜω]εὶς εφιἰώεπα εγγ[γρείας οτι εαµ[ῖς εν υμἱρατίδις φαἰ- 
ἆεφμε ρατυιμ[ίς μοι ομ[ὶς ἵπ 1οἱο ΕΟΥΡΟΥΕ, Ἱπαπίππεφιμε 

/επαφβεπατιῖὶς οἴγομπι εαριῖ ε[ογιε, [ῖ Φµοφιε ραι[ιίωτα 

περιιρετεῖμγ. «μες αιέεπα εἰίαπι ΙΠέεΓ εµγαῖοπες Ἱπα-- 

ὅπαε ἱπ]απηπαϊίοπες ογἰεδαπίμγ εἰ ετγ[ρείας αἀπιοάιπι 

οεἰεγιίιετ ιωπάϊφμε ροριμίαδαιμγ. 



ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΊΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 009 
Εὰ, Οµα:. ΤΚ. [264] Εὰ. Ραβ. Ῥ. (421.) 

Οὗ πρὠτὀυ πάντως ἐμνημόνευσε πάθους, εἰκότως καὶ 

νῦν πρώτου γράφει τὰς κἀτὰ µέρος διαφοράς. ἐνίοις μὲν 

αὐτὸ γίνεσθαυ λέγων ἐπὲ μικραῖς ἀφορμαῖς» ἃς προφάσεις 
ὠνόμασεν, ἐνίοις δ' ἐν Θεραπείαις οὖσι μεγάλας τὲ Φλεγμο- 
νὼς ἀκολουθῆσαι, «ὡς νενόμενον ἐπὶ πολὺ τὸ ἐρυσίπελας. 
τοῖς πλείοσι δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦτο συμβῆναι, διὼ τὸ 

πληρωθῆναι μάλιστα ταύτην ἐν ταῖς νοτίοις τὲ καὶ θερμαῖς 
ἀπνοίαις. τὸ δὲ τοῖς ἑξηκονταετέσιν αὐτὸ γενέσθαι μᾶλλον 

αἰτίαν ἔχει τήνδε. τὸ περιστάµενον ἔξωθεν παρὰ φύσιν 

Θερμιὼὸν αἴτιον ἐγένετο τοῦ σαπῆναυ τοὺς ἐν τῷ σώμαει 
χυμοὺς, ὡς τόὀ Υ ἐν ἡμῖν Θερμὸν, ὅταν ἀκριβῶς φυλάττῃ 
τὴν κατὸ φύσιν ἑαυτοῦ κρᾶσιν, αἷμα τῶν ἄλλων χυμῶν 
ἐργάδεταυ πλέον, ὅταν ὃ ἐπὶ τὸ πυρωδέστερον ἕκτραπῃ, τὴν 
ὠχράν τε καὶ ξανθὴν χολήν. τὸ ὃ έξωθεν Θερμὸν αἴτιόν 
ἐστι σηπεδόνος χυμῶν. ὕλη μὲν γάρ ἐστιν ἡ ὑγρότης, αἰ- 
τία δὲ δραστικὴ τὸ παρὰ φύσιν Θερμόν. οἱ τοίνυν γέροντες 
ὑγρότητας μὲν ἀθροίδοντες ἀεὶ περιττὰς, διὼ τὴν ἀσθένειαν 

τῆς φύσεως» προσλαβόντες δὲ καὶ τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος 

Οπ]ας Ῥτας οπιπήβας ππεπϊπϊέ Ῥτίπηϊ Ῥαϊμεπιαίς, Ίατοα 

Πωπο Ῥτϊπ εἰῖαπι πσι]ας τεάατί ἀῑΠενεπίϊα5δ; φιωοά ααεῖ- 

αΠε ααἱραφάαπι ἀῑοΙί ρατνῖς ἆο οαυῇς, αιιᾶδ νοςαν!ῖ οο- 

οα[ίοπςς; εἰ πιυ][ος απῖ α πιεάϊοῖς οαταβαηίασ, πιαρπας ε[Τε 
ΙπΠαπιπιαίΙοπες οοπ{εοπία5, απο {αοες 1ρΠῖς [οἶ]οεί Ρ]υτὶ- 

πηππα ἀερα[εετοίατ. Ῥι]ατίπιϊς Ίαπι οαριῖ Ἠππο [οἱ]οιία[[ε, 

ᾳμαπάο τερ]είαπι Ίου ππακίππο {π απ[χῖπ1θ ε[εί εἴ σα]ιᾷῖς 

νεπίοτωπι χαπια ίσα Όυας απίεπι εί [εκασεπατίο8 

Ἠ]ο Ῥταείατ οπείετος ἴεπίατεί, Ίοο 1π οαυία ο. οτί 

απιΏΊεης Ῥταείεν παίαχαπι οα]ος οαυ[α, 4ΠαΠΙοΡΓεΠΙ ΟΟΥΡΟΓΙ6 

ριίγε[εετεπί Ἠπππογες, ΓΗ1ἱ} Ποπί παίῖγας σα]οῦ, αβῖ [αι 

παϊΊναπι εχαοίε {επιρεταπιεπίαπα [εεναίν Ῥίας ας Ί-- 

πιογῖρας [αησα]πῖς εβιοῖί; απαπάο Ὑετο 1π πιασῖς Ίδπουπι 

νετ[ας {αετῖέ, Ῥα]]]άαπι εἰ Ίαναιι Ῥ]επι, Αἲ οδ]οτ εχίεΓ- 

πας ῬΡιϊγεάΙαῖς αποϊος Ἠπππογαπα ες παπα ππαϊεγία φπ]άεπι 

Παπηἁ]ίας εβ, οαηία ε[Ποίεῃς «8ἱογ Ρταείετ παίηταπα. 0 πα9ϱ 

{επες, αἱ [αρετῄαας Γεπιρετ Ἱαμπϊάιίαίες οὗ παίαγαθ Ίπι- 

Ὀοομ]ίαίεπι οοβοεεναπΕ, πί ἨῖΦ αοοε[Πί αὐγί οαἱο: εκ Ί]]α 
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Εὰ. Οµατι. ΤΧ. [264. 965. ] | Ἐ4. Ῥαῇ, Υ. (451.) 
θερμότητα» διὰ τὴν γενομένην τότε κατάστασιν εὐαλωτότὲ- 

ρου τῶν νέων ἐγένοντο τῇ σηπεδονώδει φθορᾷ τῶν χυμῶν. 

. κ. 

” α. 

[00 ] ΊΤοῖσι μὲν οὖν πλείστοισιν αὐτέων ἀποστάσιες ἐφ 

ἐμπυήματα ξυνέπιπτον, σαρκῶν τε καὶ ὁστέων καὶ νεύ- 
ϱων ἐκπτώματα μεγάλα. 

Τὴν κακοήθειαν τοῦ πλεονάσαντος χυμοῦ δια τοῦ µε- 
γέθους τῆς σήψεως συνέστηκε καὶ τοῖς εἰρημένοις ἐφεξῆς 

συνάπτων ἐρεῖ 

κδ.. 
]ν δὲ καὶ τὸ ῥεῦμα συνιστάμενον, οὗ πύῳ ἴκελον, ἀλλὼ 

σηπεδών τις ἄλλη καὶ ῥεῦμα πολὺ καὶ ποικίλον. 

Αὐτὸς ἐδήλωσέ σοι σαφώς, ὕὅπερ ἤδη πολλάκις ἡμεῖς 
” ., « ε 3 .ω ’ . 

ἔμπροσθεν εἴπομεν, ὡς οἱ ἐν τῷ σώματι χυμοὶ διὰ τὴν 

αΠεοίας {επιρε[αίθ, Ἱπαπιοταπι ῬηίχεάΙποί[αε οοτγηρ{1οπϊ 

Γαεταπί ]ανεπῖριας οΡρΡοσίΙΠΊογες, 

ΧΧΙΠ. 

Λμτιπηις τρτειγ ἴρ/ογμπι αὐ[οε[]ως ἵπ ΕεΠΙΡΥεΠΊαϊΙε εοποϊἆε- 

τιπιὲ ὁ ἔμπι εαγπῖμπα ἐπ ο[[μπι εἰ ΠΕΥυΟΥΗΠΙ Ρτοίαρ{ις 

πιαρηῖ. 

ΜαΠρηϊίας αραπάαηῖ Ἠαπιοτῖ εκ πιαρηϊΠπά]πα οοΠ-- 

ΒαΠί ραἰτεάϊπΙς, αἴηιο ἀῑοίί [αῬίεχεης αἀῑοῖί: 

ΧΧΙΥ. 

Έται αμίεπι Τ]εµππα εοπ[ίεης, ποπ ρμγὶ [πείε, υεγιτα 

ομιάάαπα αἰίιά εἰ Πμκπίο εορίο[α εἲ υαγία. 

Ηήρροεταίες αρετίε ΕΗδΙ Ιπάϊοανϊε, ααοᾷ πο [αερε Ίαπι 

ἀϊχίπιαςδ, οοτροσῖδ ἨΠΠΙΟΥΕΦ Ῥτορίεν Παπηα[ίαίεπι οἱ αδβίς 



ΑάΤΓαάΙΙΠΝΟΣ ΕΙΣ αΤΤΟ ΠΟΙΝΗ 1. οτι 

Γά. ματι, ΙΧ. [ [205. 1 Εα. Ῥα[. Υ. (4.1. ) 
ὑγρύτητα τε καὶ ἄπνοιαν τοῦ περιέχοντος ἐσήποντο, καὶ διὰ 
τοῦτο πῦον μὲν οὐκ ἐγεννῶτο, διεσήπετο ὃ ὑπὸ τῶν µοχθη- 
ϱῶν χυμῶν ὑγρῶν τὰ στερεά. Ἠποικίλον δ εἶναι τὸ ῥεῦμα 
διὼ τὴν τῶν σηποµένων διαφθορὰν εὔλογον. ὑπὸ γὼρ κοι- 
νῆς αἰτίας τῆς σηπεδὀνος ἕκαστον τῶν σήηποµένων ἴδιον 

εἶδος ἴσχει τῆς διαφθορᾶς. 

, 

κε. 
Οἷσι μὲν οὖν περὶ τὴν κεφαλὴν τούτων τυ ξυμπίπτει γίνὲ- 

σθαι, µάδισίς τὲ ὕλης τῆς κεφαλῆς ἐγίνετο καὶ τοῦ γε- 

γείου καὶ ὀστέων ψιλώματα καὶ κοπωµατα καὶ πολλὰ ῥεύ-- 
µατα. ἐν πυρετοῖσυ δὲ ταῦτα καὶ ἄνευ πυρετῶὠν' ἦν δὲ 
ταῦτα φοβερώτερα ἢ κακίω. οἷσι γὰρ εἰς ἐμπύημα ὁ 
τῶν τοιούτων ἀφίκοιτο πἐπασμὸςν οἱ πλεῖστου τούτων 
3 ’ - 3 ε η] . 8 Δ 3 Π 

ἐσωξοντο, οἷσι ὃ ἢ μὲν φλεγμονή καὶ το ἑρυσίπέλας 

ἀπέλθοι, τοιαύτην ὃ ἀπόστασιν μηδεμίαν ποιήσαιτὀ, 
Π ” Π , ς ῃ 4 3 3”, ” ; 

τουτων απωλλυντο πουλοί. ὁμοίως δὲ καὶ ἄλλη του σω- 

µατος πλανηθῆ, δξυνέπιπτε ταῦτα. Ἠπολλοῖσι μὲν γὰρ 

ἐταπου]]αίεπι οοπηρµἰτι{ε, αἰφιθ 1άο]τοο ρΙ5 ΠΟΠ 6ΕΠ6-- 

ταν.  Οοπιραίτε[οεραπί νετο οἳ Ῥγανος Ἠιπηϊάος Ἠάπιο-- 

γεν [ομάαο Ῥατίε. Αἲ νατίαπι ε[[ε Πμκίοπεπα ρτορῖετ Ρριι- 

{γε[οεπίΙαπα ἀῑνετ[βίαίεπι γα[ῖο εγαῖ, παπι α οοπηημπῖ Ρρι- 

Π οἀῖπῖς οαπία Πηρι]α Ραϊτε[οεηίῖα Ρεοα]ατγεπι οὐπεπί 

οοχταρΙοΠΒίς [ροσίεπι. 

ΧΣΧΥ. 

Οωΐδιω ἔίαφιμε εἴγομπι εαρμῖ Πι]μσπιοάι αἰϊφμιά ᾖ[ιεγὶ οοπ- 

εἰπριεν τοεῖμς εαριεὶς εἰ πιεπῖς ῥβἰαῦταξίοπες ο[[Πιπασε 

ἀεπιμάαίίοπες εἰ ρτοἰαρ[μς αεεϊἀεγωπε, ππμ[ίαεφμε ᾖιαο- 

πει Ἑε ἦαες ἐπ πι [εὐτίδις ἔμπι οἴτα [εῦγες αἄε- 

τα. «άιφιε ία Ῥίμς εεΥΤοΤΙΣ Φµαπῃ ρεγίεμ[ὶ ἀεπμπ- 

οἴαπι. (Θμίδις παππφµε αἆ [μμριγαξίοπεπι ταἰίμπα Ἱπαξι-- 

γαεῖο ἀερεπῖε, ΕΟΥΙΗΥΙ Ρἰετίφμε [αρετ[ίιες ευαάεδαπι. 

ομῖδιμς νετο ὑπ[απαππαιίο ομµίάεπι αμὲ ε’γ[ρείας τεςε[]εττε, 

πμἰίμγηφιιε ᾖμ]μαπποᾶί αὐ[οε[]ωπι εγεαυετίε, εΟΤΥΗΠΙ παμε 

Ρετίεγιπῖ. «δΙπαΙ[ΙίΕΥ ϱούµε εἰ Φµαςιι(με εογροτίς ρατίε 
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Τά. Οἶνατι, ΤΧ. [205. 966.] 4. Ῥα[. Υ. (491. 435.) 
βραχίων καὶ πῆχυς ὅλος περιεθῥυη,. οἷσι δὲ τα πλευρὰ 

ταῦτ ἐκακοῦτο 1 τῶν ἐμπροσθέν. τι ἢ τών ὄπισθεν, οἷσο 
ὃ) ὕλος μηρὸς ἢ τῷ περὶ πνήµην ἀπεψιλοῦτο καὶ ποὺς 

«ὅλος, 

ς χ ω ε -” »”, ” ) 3 κό 

17 σηπεδὼν τῶν ὑγρῶν έργον ἔχουσα κοινὸν ἐπείνα 

τῶν σωμάτων φθείρειν, εἰς ἅπερ ἂν κατασκήψη, φοβερωτέ- 

ραν εἶχε φαντασίαν ἓν τοῖς περὶ κεφαλὴν µορίοις, [2660 1] 
ο λ Ἀ 4 η 3 , 9 ” ; 
δια το κάν βραχυ την παρα φυσιν ἔνταυθα παραλλαχῦειῖ] 

! , 3 π Ευ) Δ ᾽ 3”, ’ , 

πλέον γἰνεσθαυ τὸ αἴσχος ἢ κατα. τὰ ἄλλα μύρια μεγαλην 
᾿ ” ω ο] 

ἐκτροπὴν εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἔχοντα. µμηροῦ μὲν γὰρ ἢ 
βραχίονος ἢ κνήµης ο) πήχεως αποθῥυὲν δέρµα μικροτέραν 

ἔχευ φαντασίαν, εὲ δὲ τῆς κεφαλῆς συναποπέσοιεν αἱ τρί- 
ο ’ π .) ” ες - , .) 3 ” 

χες τῷ δέρματε καὶ πολυ μαλλον ἡ τοῦ. γενείου συν ανταις, 
ο / νά ΄ ’ ς 2 

1} μὲν φαντασία τοὺ παθους γίνεται μεγαλη, ὁ κίνδυνος ὃ 
το Ἀ 3 3 3 ” , Δ ” / ο) ΄ 

ἧττον 1 εἰ περὶ αἰδοια συμβαίη το τοιουτον παθος 12) λα- 
΄ -” 3 ΄ 

θυγγα καὶ Όωρακα καὶ τι τῶν κυρίων. (492) ου µονον 
“ ωά ψ. 

δὲ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν οὕτως γινόμενα φοβερὰ μᾶλλον ἦν 

οδεγτατιπὲ ιν ἐ[ία εοπεἰρεγµπ!. Πήμ]εὶς [σιϊάεπι ὀγαο]είμπα 

ας τοις ἀεοιδίιμς ἀεῄμπεγωπι. ἹΝοππμἰς υεγο Ί[ία ἶα- 

Ίετα πιαἰε υεκαδαπὲ αιμξ απετΙογµπι αιμῖ μο[ἑετίογωπα αἰί- 

οιοᾶ. Ομίδισάαπι Όεγο ἐοξιμῖα Γεπιιιγ αμὲ εἰδία αιε Ρες 

εοὲις ἀεπιιάαδᾳαίμγ. 

ἨἩππιοταπα Ῥπίτεᾶο ου]άς ε[. οΟΠΙΠΊΠ6 πΙπητς, τί Ἱ]-- 

Ία5 Ρατίες, ἵπ ᾳπας Ιπιρ]ησαί, οοτταπηραί, ΕετβΙ]οτεπι 1π 

εαρ1ῇςδ ῬαγΗβας [ρεοῖεπι Ρρταεραϊῖ, Ῥτορίετεα αποά οει 

νε! ραυ]α]ήπη 4ε παΐυτα Ἠ]ο ἀε[εοίαπῖ, ππα]ος Παΐ [απ1]]α- 

11ο, 4 παπι οαείἰετῖς ἵπ ρατίῖδας ππα]ίαπι α παίηπτα ἀῑνετίε-- 

δις. ΊΆΝαπι α ΤΕΠΙΟΤΕΘ νε] Ῥτασμίο νε] ρῖα νε] «οπΡτίο 

{ ου τοσε[Τεχ]{, παίποτεπι ργαερεί πια] [ρεοίεπι. Αί 
οαρ1(16 τπα οηπι οπίε ονἶπες ἀεβικοασῖηί, αἴηιε αἆεο πηεπ(ϊ 

ουσ 1] νυν Πἱ {ποῖος Ἱπᾶσηα, ῥροτίοπ]απι Ύετο απ 

απαπα { ἶ ραάεπάα αΏεοίας {επεαί απί σαίατ απί ἴογα- 

οσπι απί αΠἴαπη Ῥτϊπεῖραίεπι Ῥατίοπι. ΊΆεαπε ἴαππεπ; απδθ 

οαραῖ Ιία ἰεηίαραπε, {οτπηᾷαΡρί]α ππαρίς εταπί αΠαΠι ρε- 
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Εά. Ίιασι. ΤΧ. [266.] Γά. Βα[, Ύ. (459.) 
) κακίω, αλλὰ καὶ καθ᾽ ὁτιοῦν ἄλλο µέρος οὕτως ἐκπίπτοντα, 

κακίω γὰρ ἦν ἐφ ὧν ἀπέστησεν εις τὸ βάθος ὁ τὸ έρυ- 

σίπελας ἐργαζόμενος χυμὸς, ἐπειδὴ πρὸς τὰ σπλάγχνα καὶ 
πρὸς τὰ κύρια µέρή χωρῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις συμπτώμασυ 
καὶ πηρετοὺς ὀξεῖς ἐγέννα.  τινὲο µέντου τῶν ἐπιπολῆς 

ἐχόντων τὴν τοἰαύτην σηπεδόνα καὶ χωρὶς πυρετῶν διε- 
φΦάρησαν τὰ μόρια καί τινὲς αὐτῶν διὰ τοῦτ ἐσώθησαν, 

οἱ ’ . , λ .ω { 3 « Π 
ἐκκρεθείσης τς καποχυμιας δια των μοριων ων αυτ) διξ- 

σηψεν. ἐπλανᾶτο γὰρ, ὡς αὐτὸς ονόμασε, δι ὕλου τοῦ 

σώματος τὸ ῥεῦμα, τουτέστιν αλόγως καὶ ἀτάκτως καὶ ὡς 
ἔτυχεν ἐφέρετο, μηδὲ προγνώναέ τινος ἰατροῦ δυναμένου 
τεχνικὠς ἐς ὅ το κατασκήψειεγ. 

κστ. 
’ - ο 

Σ71ν δὲ πάντων χαλέπώτατον τοιούτων ὕτε περὶ ἤβην καὶ 

:αἰδοῖα γένοιτο. 

Ίοτα; Ψεχαπα εἰῖαπι ᾳπαε ομ]Ηρεί αΠαταπα Ῥατίίαπι ἀεοῖᾶε- 

Ῥαπῖ. Ῥε]οτα επῖπα εταπί 1π' ᾳπ]ρμς 1π ρτοζαπάαπι Γεοε[- 

Πτ Ἰαπιος Ίσηεπῃ [αογιπι ε[ΠεΙεηδ., ασππι 1π ν][οετα {[ε εἲ 

Ρτϊπεῖρες Ρατίες ϱΟΠΠΕΓΕΠΦ ΡγαείεΓ αἰῖα [Ὑπιρίοπηαία {ε- 

Ῥγες εἰἴῖαπι αοὐίᾳ5 σεπεταβαί: απἱραδάαπι ἵαπιεις, ααἶθις 1Π 

Γαρεγῇβοῖε εταί ε]αδπποάϊ Ραϊτεάο, Ρατίες εἴῑαπι οἶἶτα {εργεβ 

ππαγοε[οεραπί; 4πογαπη απ]άαια πο 4ε τε Ῥταεεῖριε 1Ποο- 

Ίμπιος ενα[εταπῖ, γ]]οβς ἨἩαπιοτίρας βπια] οπι 1ρῇ5 ρατ- 

Πραδ, Ύπας Π ραίτε[εσεταη!, επι], ΟΡετταραί επῖπι, τα 

1ρ[α νοοβνΙῖ, Ῥεχ Ιοίππι οΟΓρΙδ, Ἠοο εβ πα]]οᾳπε οχάϊπε 

εἰ οα{α ναραβαπίαγ, πἳ Ργαε[αρῖτο πιεάῖοις ατίε, απο ε[εί 

ὀἀεευρίίμτα, Ποπ Υα]εγεί. 

ΧΧΤΥΙ. 

Εω]μποςί αμίεπι οπιπίμπαι δταρί{[ιπιµπι εταῖ, Φ μπι ϱρι- 
δεπι αε ρμάεπᾶα οὐ/[ιάετενι. 

Ο6ΑΙΕΝύΟ6 ΤΟΜ. ΧγΙ[ο ἥν 



θ7 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΝ Τ 
Κὰ. ματι, ΙΧ. {206. 1 Εὰ. Ῥα{, Υ. ( 432.) 

Καὶ λωρὶς λοιμώδους καταστάσεως ὅταν ἐν τούτους 

τοῖς χωρίοις ἤτου φλεγμονή τις ἢ ἐρυσίπελας γένηταυ, 
ῥᾷστά τὲ σήπεται καὶ συµπαθείας ἐργάξεται τῶν ὑπερκει- 
µένων μορίων. διὸ καὶ πολλάκις ἀναγκαξόμεθα μετὰ τὸ 
ιπερικόψαυ τὸ σεσηπότα τὴν χώραν ἐκκαίεν. οὐδὲν οὖν 
Θαυμασιὸν, τοιαύτης καταστάσεως γινοµένης ὡς καὶ βρα- 
χίονά καὶ πῆχυν καὶ μηρὸν καὶ κνήµηήν πλευβᾶν τε καὶ κὲ- 
φαλὴν διασήπειν, ἐπὶ πλεῖστον ἥκειν κακώσεως τὰ περὶ 
αἰδοῖα. 

15’. 

Τὰ μὲν περὶ ἕλκεα καὶ μετὰ προφάσιος τοιαῦτα. 

” ” ε [ή 3 ” ” 

«4χρι τοῦ νῦν ὁ λόγος αὐτῷ }έγονε περὶ τῶν ἐρυσιπὲ- 
ή Ἡ 5 5 ο . Δ ο’ ” -” 2). 

λατων, σα ὃ ἕλκωσιν 2 τι μικρὸν οὕτως ἄλλο τῶν εξω- 
9 ο ῥ ’ 3 τι ολφς δὲ Δ . ” , 

ἓν αιτίων συνέστη. ἐἔφεξης ὃξ περὶ των ανξυ τοιαυτης 

αἰτίας γενοµένων ποιήσεταυ τὸν λόγον. 

” 

Εἰίαπι αμ[αιιο Ῥε[Π]οπίο Παία, παῬὶ Ίας τεσίοπος Ἱπ- 

Παπιπια![Ιο νε] [αος; 1ρπιδ οΡ/[εάεσῖε, {αοἴ]]πιε ραίτε[οιηΕ, 

ππασαθ ρατίες Γαρεγίοχες α[Ποϊαπί, Ὁπάο ποβῖς ε[ὶ να]άε πε-- 

οεΠε, αἱ ρπίτιάα ρναροϊάαπιας, ]οοπΏ γε]α ταάίσεπι Ἱπι-- 

τους, ΝΙΙ] Παδεί εγσο αἀπαϊτατομῖς τβῖ 19 ε[[αί Παΐας, ιαῖ 

Ῥτασμίαπι, ομβίίς, Γεπας, Πρία, Ἰαΐας, οαραῖ οοιπριίχθ- 

[οαπίν { ρ]ητίπαυπι οΠεπάαπίυν ρπάεπάα, 

ΧΧΥΠΙ. 

ἄιφιμε εα ας εΟΥΙΜΠΑΆ 918 ΟΜΤΠ μἶοετε αι εαμ[α δι ΙΕΤΥ)ια 

οοπεϊβεγιὲ εοπᾶάἰίο. 

Παοείεπιας νειτρα ἆε [ασγο σπα {εοῖί, ααπϊ εκ π]οετα 

4απινο ἀία Ῥαγναπι ΟΡ οαµ[ίαπι οχίεγπαπι οοπ/{[Η ΗΕ. ῬΡο[- 

Ίαο ϱᾳ 18 ᾳαθ [πο ἰα]ὶ οαπί[α Ιποϊάεταπε ἰταοίαριί, 
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Εὰ. Μαι. ΙΧ. [507.] Εὰ, Βαῇ, Ψ. (409). 
΄ 

| κη. 
[267]. ΙΠολλοῖσέ δ' ἐν πυρετοῖσι καὶ πρὸ πυρετοῦ καὶ ἐπὶ 
«πευρετῷ συνέπιπτεν. . 

το Οὐδὲ δὲ ἕλκος τούτοις, ἤτου τῶν ἔξωθεν αἰτίων τῶν 

προφανῶν, αλλ ὥς εἰώθαμεν λέγειν, αὐτόματος 1 γένεσις 
απάντησε τῶν. ἐρυσιπελάτων, ἐνίοις μὲν ἅμα πυρετοῖς εἰσ-- 

άλλων, ἑνίοις ὃ ἀκολουθησάντων πυρετῶν 2) προγένομένων 

αὐτῶν. 

κὸ’. 
3 ῃ π { ΜΗ ὰ » : , ο - 
1ν δὲ καὶ τούτων ὅσα. μὲν ἀπόὀστασιν πομήῄσαιτο διὰ τοῦ 

, 3 2) ἐμπυήματος ἢ) κατὰ κοιλίην ταραχή τις ἐπίκαιρος ἢ χρη- 
- » αν , 4 , / 7- 

εστων ουρω» διαδοσις ῥένοιτο, δια τούτων λελυσθαυ. οἷσι 

δὲ μηδὲν πούτων «συµπίπτοι, ἀσήμως ὃ ἀφανιζομένων 
Φανατώδεα «γίνεσθαυ. 

᾿ΕΩῥέθη καὶ μμερὸν ἔμπροσθεν ἡ αἰτία τοῦ σώδεσθαι 

ΧΧΥΠΙ. 

ἁμ]είς αιίεπῃ ἴπ Γεζτιδις αμί απἱε [εῦγεπι αμὶ α /Γεῦνε 

εοπεἰρετμηῖ. Ἱ 

Νοπ οὗ ποιο Ἰῖς ααὶ αἰία ἆο σαπ[α εχίθιπας, (Ἡαο 

πι παπί Γε[ία, [εὰ αἲ οοπ/[αεν]ηας ἀΊσετο, [ια [ροπίθ ΡΓο- 

γεπ]ί [αοες 1ΡΠῖ5: αἴηαπε ραπ [πα] οὐπι εργο Ἰηπναάο- 

Ῥαὶ, Ρατίάπι αμα {εργες αὐὶ οοπ{εφμαίαε: [υπῖ απϊ Ῥγο- 

οε[Πεγαπ!. 

ΧΧΙΧ, 

-ι Ιπιεγ εα 0µαε αὔ[οε[ζωπα [εεῖ[]επε, γέτ [ρριγαίοπεπα 

αμι Ἱπ[ισπίὶς φμαεάαπι αἰυίὶ γεγιμτθαιίο αμὲ ῥγοδαγιτα 

μγίπατωταη ἐγαπιππί[[ο. εκ [{1εῖ[]ει, Ῥεγ Ίιπεο [οἰνεραπέμγ. 

Ομῖδμς αμίεπα πἰί Άργμπα αεοἰάι[]εε, νετωπα εἶεγα [ιπῖ- 

Πποαξίοπεπι ευαπε[οεγεπὲ, πιογέετα ἴπιεγεῦατιε. 

Ῥαυ]ο απίε εἰίαπι οαία τεάδιία ει, ουχ [αρεγβαίες 

νο 
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Εά. Οµασί, ΙΧ. [267.] ΓΚ, Ρα{[. Τ, (422.) 

ο νή οἷσιν 1ᾗ κακοχυμία διά τινος μορίου σαπέντος ἅμ 

ἐκείνω συνέπεσε τοῦ σώματος. εὔδηλον ὃ) ὅτι καὶ διὼ γα- 

στρὸς καὶ οὕρων ἐκκαθαρθεῖσα δυσχέρειαν μὲν εἰργάξετο 
καὶ τὰς ἀποκρίσεις, ὠφέλει δὲ τὸ σύμπαν σώμα. 

λ’ 

πο ηλ) 

ΤΙολὺ μὲν οὖν τοῖσι πλείστοισυ συνέπιπτε τὰ περὶ τὸ ἔρυ- 
” ᾗῇστ μα ς Δ 

σίπελας τοῦ ἦρος, παρέίπετο δὲ καὶ διὰ 9έρεος καὶ ὑπο 

φθινόπωρον. 

᾿Ἐγέννησε μὲν, ὡς ἔφην, τὴν κακοχυμίαν ἡ δυσδιάπνευ-- 

στος κατάστασις ὑγρὰ καὶ θΘερμὴ καὶ ἄπνους γενομένη. 
κατέσχον ὃ) αὐτὴν ἐν τῷ σώµατι τὰ ψύχη. καθάπερ εἴρη- 
ται κάν τῇ πρώτη καταστᾶσευ τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδημιῶν, 
πεἰκύτως οὖν Πἤρξατο' ποικίλα νοσήματα τὸ μικρὸν ἔμπρο- 
σθεν εἰρημένα, νυνὶ ὃ ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ἐρυσιπελά- 
των ἐστί. ταῦτα γὼρ πάντων πρὠτα γενόμενα πρώτα καὶ 
κατὰ τὴν διήγησιν ἔγραψε. τούτων οὖν, φῄσὶ, τῶν ἐρυσι- 

ο[[επί πιαδῖ αιάΡᾳς Ρος Ῥπαίν]άἆαπι ραγίεπι πια]ας ΤΙΠΙΟΣ 

απα ΟΙΠΙ Ί]]α ἆθ οοχροτθ ἀεοϊιάετεί. ΎΊεο ε[ ορ[ούταπι 

απῖπ { εἳ ρες νεπίτεπι αἱ αγῖπαδ εχριγραίας ΓΙΗΙΠεΙ, πηο- 
είς, ἀάπι εκοεγηετείας, {ποτε Ρτούπογ]ί ἴαπιεπ αν να 

οογροΓ!, 

ΧΧΣ, 

ἔεγε ἴοπρε μἰιτίπιος επεγοεδαπὲ [αεγὶ ἴρπες, εεπεδαπέφιε 
[0 αε[αίεπα εἰ [μὸ αμεμΠΙΠΗΤΗ. 

σεπιῖέ απϊάεπα, Ἡὲ ἀῑχὶ, νΙ]ο[ο Ἡππιογος Παΐτς ἁ][- 

Ποιι]ίες ἱταπο[ρίταυςδ, οαἵ Ἠωπιῖάας οαάμδᾳαο εταί εἰ 

νεηῖῖς οαγεῦαί, 41105 1π ΟΟΓΡΟΥΘ {πίσοτα οοπε]α[εταπῖ, αἲ 

είίαπι 1π ρτϊπαϊ Ἠ0τί νι]ρατίηπι ΠΙοΥΡογπ Ρεῖπια ἴεπιρε- 

Παΐε ο[ι ἀῑοίαπι. ᾖΜετίιο Πἴαππε γετε νατῖϊ πιοχβὶ ἵπεερε- 

ταπέ Ρραπ]ο απίο οΟΠΙΠΕΠΙΟΓΕΙΙ: Πα Ίιοο Ίοοο 1 «Π ᾳε 

Γαογο 1ρηῖ Γοσπιο: «θπι, απαπἆο απ]ομ]ὲ Ρτίπιαδ, Ρε ϊπιππη 

4ποφιιο ἀε[οπιρβί,  Ἰαφιε ἆὧε 16, πα, [αοχς 1ρπίρας, 



(ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 411Ὁ ΣΠΟΜΝΗΜα 1. ϱβΤ7 
ξὰ. 6ἶατι. 15. 361. 968. 1 τά. Ρα/, γ. (420. ) 
πἐλάτων ἐν αρχῇ τοῦ ἦρος 7ενομένων ἔνια πορόμεις διὰ 

θέρους καὶ φθινοπώρου. δυνατὸν δ' ὂν ἀκοῦσαι ἑκατέρως, τοῦ 

παρείπετο δὲ καὶ διὼ Θέρεος καὶ ὑπὸ φθινόπωρον ἐπὶ τῶν 
γενομένων ἐρυσιπελάτων, ἐπί τὲ τῶν αὖὐ- [268] τόθεν γενοµέ- 
νων, τὴν ὕπαρξιν παραμείνασαν ἐνίοις ἄχρι τοῦ φθινοπώρου 
νοήσοµεν τῶν τε γενομένων τὴν γένεσιν, ὡς ἄλλων μέν τι- 
νων ἓν ἤρυ γενομένων καὶ παὐσαμένων, ἄλλων ὃ ἐν θέρει 
γένοµένων. ὡσαύτως δὲ καὶ κατὰ τὸ φθινόπωρον ἄμεινον 
ἀκοῦσαι κατὰ τὸ δεύτερον τοῦτο σημαινόμενον. οὐ γὰρ εὔ- 
λογον. ἐν ἀρχῇ τοῦ. ἤρος συστὼν ἐρυσίπελας ἄχρυ φθινο-- 

πωρου παραμεῖναι. πάντως γὰρ ἂν ἀνεῖλεν ἓν τῷ μεταξὺ 
τὸν ἄνθρωπο», εἰ πάνυ κακόηθες ἦν, ἡἢ δι αὐτῶν τῶν ση- 

ποµένων μορίων ἐκκαθαρθείσης τῆς σηπεδόνος ἐπαύσατο. 

λα. 

Πολλοὺ ταραχἡ τισὶ καὶ τὰ περὶ φάρυγγα φόματα καὶ φλε- 

γμοναὶ γλὠώσσης καὶ τὰ παρ ὀδόνιας ἀποσιήματα. 

ααἵ ΙποεΠεγιπῖ 1110 νετῖθ, αὐμίάαπι ἰοίαπι αε[ἰαίεπι ἀῑινα-- 

νεταπί εἴ αιἴαπιπαπ. Όσαπι απίεπ Πίτοπἁε Ππιοάο Ίαεο 

νειρα Ιπίε]]Ιρί Ρο[ζεηί, {ἰεπεραπίηιε αε[ιαίε οἳ Γ185 ααίτι- 

πηηππα εἰ φποά αααπινῖ6 1ΡΠ 1Π Υετε βεπεταγεηίΗΣ, ΕΟΣΠΙΗ 

ἰαπιεα [αρβΠεπία αἆ απίππιππι ἀαχατεί: εἰ οποᾷ 4 πμπι 

αἆμιαο σεπεταγεηίΗχ, εοΓΙΠΙ σεπεΓαΙο Ἡδιθ αἆ απΕΙΠΙΠ ΕΠΙ 

ἀατατεῖ: ία αἱ αῖ αυἶάεπι γετε Ρεπετατεπίαχ 4ο ἀε[ιπε- 

γεπε, αλ αεῃαίε, α)Π Ἰπάεπι απἴππιπο Ρεπετατεπίαν ἂὖ 

ἀε[βπετεπῖς τεοἰ]μ8 Γεοιιπάα Ίαο ΠρηϊΙβοαΙοπε αοο]ρία5. ΊΝε- 

4πο επῖπι ταϊοηΙ οοπ{[επίαπεαπη εβ Ιπειπίε Ὑεγο Παίατη 

αἆ απἰαπιπιπα π{ᾳαθ ρτοάμοίπι ε[ε [αοτιπ Ίσπετη, Όιπηίμο 

επἶπι 1Ππῖετεα Ποπηίπεπι ΙΠίετεπξ, { Πιασπορετο ε[εὶ σᾱ- 

οοξῖτμες, νε] Ῥετ ρι(τε[οεπίες ρατίες ριαϊἰτεάίπε οκρυτραία 

ἁπ[οα[αβ πι. 

ΧΣΧΧΙ. 

Νοππι]ῖς παµίία εγαι ἰμγδαιίο εμδετεμίαφμε αἆ }αμός, 

ἱίπρμαε Ιπ[απιπιαίίοπες, αὐ[εε[}ιοφμε [εοιιάιιπι ἀειιίεν. 



678 ΙΠΠΟΚΡΑΊΟΙΣ ΕΠΙΟΗΜΙΩΝ Τ 
Εά. Ολατέ, ΣΧ. [208.1 ο) Εν Ῥαῇ, . (499. 

Τὰ παθήματα τῶν μορίων διεξερχξὲαι κατὰ ας μον 

λόγον, ὦν ἔμπροσθεν οὐκ ἐμνημύνευσει 9 ἁλὰ, 

1/. 
Φωναί τὰ πολλοῖς ἐπεσήμαινον Νἀκούμεναξ καὶ κατειλοῦσαι. 

πρῶτον μὲν τοῖσι φθινώδεσιν ἀρχομξνοισινι ἀτὰρ μαὶ 
τοῖσι καυσώδεσι καὶ τοῖσι Φθενιτὶκοῖσιν. 

᾿Εγὼ μὲν καὶ τὸ γεγραμμένὸν ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ δω-- 

δεκάτου κατὰ τὴν τάξιν ἀθῥώστου, καθ ὃν οὕτως ἔφη, δεξιῷ 
ζλλαινεν, ὑπόπτευον ως παρεγγεγθαμµένον. ὃ γάρ του τοῦ 
“ζρακλείδου υἱὸς “/πποκράτης, οὗ καὶ τοὺς ἀφορισμοὺς 

καὶ τὸ προγνωστικὸν εἶναί φασι, Φαίνεται συνηῦεσἑἄιοις 

τὲ καὶ διὰ τοῦτο σαφέσι τοῖς ὀγόμασι κεχρηµένος, ἅἃ κα- 

λεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ῥητορικοῖς πολιτικά. τὸ ὃ ἐλλαίνειν 

οὐ τοιοῦτον καὶ πολύ Ύε μᾶλλον αὐτοῦ τὸ κατιλλαίνειν ἢ 

κατιλλαίνούσαι καὶ μάλιστά 75 ἐπὶ τῶν φωνῶν, οὐκ ἐπὶ τῶν 
’ ” .) Ν -” 

βλεφαάρων λεγόμενον, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι διὰ τὸν χαρακτῆθα 

ΑΠεοίις Ίιοο Ίοοο Ρετ[εαι]ίαν ρατίῖαπα, ἆθ αἱθας απ- 

ἵεα ΠΟΠ πιοπαϊπαί. 

ΧΧΧΗΠ. 

/οεεσφιι ππμ[εῖίς ἱπποίε[οεδαπί πιαἰε α[[εείαε «ο ἰμίεγοι-- 

Ριαε, ῥτῖπιμπι φμίάεπι ταδίάῑς ἱποιρίεπείιδις εἰ Πεῦτε αἴ- 

ἀεπίε ει ρβγεπιιίάε ἰαδογαπείδις. 

Εαιαϊάσοαι εἰἶαπι αποά ε[ [αρτα 1Π αεστο ααὶ οτάϊπο 

ο[ απεοῖπιας [ογἱρίαπα, πδρὶ [ιο αἲε: δεξιῷ ζλλαινεν, (αιιοά 

πο6, ἀοχίοι οοιι]ς εταί ἀλίοτίμς, γεγίίπιας) Γα[ρίσαβας 

ε[ἴε αὐ αἰῑο Ἱπάποίωα, Είοηίπι Ηετασ]]ᾷῖ β]ας Ἡϊρροοτα- 

ἴ65, οι]19 εἰἶαπι αρ]ογ][πιο ε[[ο εἰ Ῥταε[ασία ααἰιπιαηῖ, 

υ[ιαΠΠιπιϊς ο[ζε α[αδ εἰ ρτοϊηάς. ο]ατῖ5 γοοαρα]19 νιἀείατ, 

αᾳπαθ νοσ8το τ]εἰογ]οί οἰνί]α [ο]οεπί: αἲ νεΓο (λλαίνεεν 

ποπ ε{ἰ 11ας Ρεπεγῖδ, εοφε πΙΙΠΙΙ5 κατιλλαίνειν νε] κα- 

τιλλαίνουσαὀν ΠΙαΧΙΠΙ6 μπι ἆο Υους, ποια ἆὲ ραἱρερτῖφ 

ἀιοϊαν. Δά Ὠαεο Ρτορίες ἀῑο[οπῖφ [οσππαπα, 41ο αοΐῖνα, 
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της λέξεως, ἐνερ;ητικὸν οὗ παθητίκὸν ὄντα. βέλτιον 7ὰρ 

ἦν εἴπερ ὅλως ἐπὶ τῆς φωνῆς ἐβούλετο 2ρήσασθαι τθιαύτῃ 

προσηγορίᾳ, κατειλοίμεναι γράφει, οὐ κατειλοῦσαυ, καὶ πολύ 
γὲ βέλτιον τούτου τὸ κατιλλαινόμεναυ. περὶ γὼρ τὸ ἐλλαί- 
νὲιν ἡ μετοχὴ κατὼ τοιοῦτον εἰρήσεταυ τύπον. ὀνομάζω δὲ 

νῦν δηλονότι μετοχὴ κατὰ τὸ τῶν γραμματικών ἔθος, αδια- 
γόητον δὲ ἐδτιν ἐπὶ τῶν φωνῶν λεγόμένον τὸ κατειλοῦσαι, 
καθάώπερ ἔνιου τῶν ἐξηγητῶν ἀποῦσαι ἡμᾶς (4325) ἐδελη- 

σαν, ὡς ἐγκειμένου τοῦ ἐλλαίνέιν ὀνόματος ὡς τὸ διαστρέ- 
σειν. τὸ γὰρ κατειλοῦσαι τὸ διαστρέφουσαι, τὸ δὲ κα- 
τειλούμεναι τὸ διαστρεφόμεναι. πολλὼ τοίνυν ἁμαρτήματα 
φαίνεται κατὰ μίαν λέξιν γεγονότα βουλομένων ἡμῶν ἀπούξιν 
τοῦ κατειλοῦσαι, καθότι πολλοῖρ τῶν ἐξηγηιῶν ἔδοξεν, ὡς 

ἀπὸ τοῦ ἐλλαίνειν γεγονότος τοῦ ὀνύματος. τὸ μὲν γὰρ 
ἐνεργητικὸν ἐλλαίνουσαι, τὸ δὲ παθητικὸν ἐλλαινόμεναν καὶ 
μετὰ τῆς προθέσεως κατιλλαίνουσαι.. τὸ ὃ εἰλοῦσαι καὶ 

κατειλοῖσαι παρὰ τὸ ἐλλαίνειν οὐ φαίνεται γεγονὸς, [269 ] 
ὥσπερ γε οὐδὲ τὸ εἰλούμεναυ καὶ κατειλούμεναι. σπανίως 

ποη Ρα[ϊνα εἴὶ: τεοι επίπι, Πᾳπῖάεπι νοσὶ Παίπεταί αᾱ- 

αρίατε Ίου ΠοπΙεΠ, εταῖ κατειλούµεναι [οπρίπταδ, ΠΟΠ 

κατειλοῦσαι: εἴ πιπ]ίο απἶάεπι τοοίῖις Ἠοο, κατιλλαινόμε- 

ναι. Ίαπι ἆο ἐλλαίνειν Ῥατιεϊρίαπι εα ἀεάπσαν. ἤσιτα: 

αβΡε]]ο απίεπι Ίοο, [ο]οεί ρατγμοῖρίαπι, 1ΠΟΥΘ βταπιπηα!]- 

οοτΙ. Αίααί πα]]ας Πι [επ[ας, Π ἆᾳ νοοῖρας “ἀῑοαπίταν 

πατειλοῦσαι, αἱ απϊάαπι Ιπε]]ήσετε πο Ιηίετργείες γο]πε- 

ταπί, ἵαπιαπαπα ἴεπάαϊ ΥετΡΙΠΙ ἐλλαίνειν αἆ ἀϊ[Ποταπετε, 

ἹΝαπι κατειλοῦσαι Βσπσαϊ ἀἰ[οτηπεπίε, κατειλούμεναι 

νετο ἀϊ[οτίας. Μι] αἴθαπε Ίιπα 1Π ἀἱοίΙΟΠ6 ΕΓΓΟΓΟΦ 6ΟΠι-- 

πΙ[ῃΠ ν]άεπίων, ἆππ κατειλοῦσαι αοοῖρετε, αὲ πιυ]Ης εβ νί- 

{απα Ιπίετργε ας, γο]υπια5 απια[! α ἀῑοίίοπο ἐλλαίνειν ἆο-- 

[οεπάετ!ί,  ΕίεπΙπι αοἰῖνιαπι ο{[ι λλαίνουσαι, (λλαινόμεναυ 

Ρα[πναπι, εἴ αἀ]εοία Ῥτοροβίῖοπο πατιλλαίνουπαι. Αἴφπϊ 

εἰλοῦσαι εἶ κατειλοῦσαι αἩ ἐλλαίνω ἀετινατί ποι νΙζεπία: 

πιο νετο εἰαπι εἰλούμεναι εἵ κατειλούμεναι. Ῥει απίεπι 
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’ - ” ε ῳ κ. ς δὲ πάνυ παρὰ τοῖς παλαιοῖς εὑρίσχεται τὰ τοιαῦτα ῥήματα . 
. ο ..ν 

τὲ καὶ ὀνόματα, λέγω δὲ τὸ ἰλλαίνειν καὶ τὸ ἱλλὸς ἄφ οὗ 
-” 3 ’ 

καὶ ὃ «Σώφρων δοκεῖ πεποιηκέναι τὸ συγκριτικὸν ὀνομαξὸ- 
” -” ; 3, 

µενον παρὼ τών γραμματικών, ἐλλότερον τάνκύονα. ἄμεινον 
. 3”, - ΄ ὃ οὖν ἐστιν εἰπεῖν, εἴπερ τις ἐθέλοι καὶ περὶ τῶν τοιού- 

- 2 ” 3 Δ 

των ἀδολεσχεῖν, οὖκ ἀπὸ τῆς ἰλλώσεως }ἐγονέναι τὸ κατει- 
- -” ’ 

λοῦσαυ νοµίδειν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑτέρου τινὸς, ᾧ καὶ Πλάτων φαί- 
4 3 .ω ’ ς ] ῤ ες) φεται καὶ 4ντιφῶν κεχρηµένος, ὁ μὲν Πλατων ὡδί πως 

3 ΔΝ 3 ,. ’ - Δ -” 3 ’ ' ι ΄ 

εἰπὼν ἓν Τιμαίῳ. τοῦτο δὴ πᾶν τὸ δερμα᾽ κυκλῳ κατέ- 
-” 3 { 2)... « χαιε πυρὶ τὸ θεῖον, τρωθέντος δὲ καὶ τῆς ἰκμαδος ἄξω δι 

αὐτοῦ φερομένης, τὸ μὲν ὑγρὸν καὶ Θερμὸν ὕσον εἰλικρινὲς 
3 ΄ Δ υ Δ γ΄ 4 Δ ’ α λε. ἀπήει, τὸ δὲ μικτὸν, ἓξ ὧν καὶ τὸ δέρµα ἦν, αἰρόμενον 
μὲν ὑπὸ τῆς φθορᾶς ἔξω, μακρὸν ἐγίνετο λεπτην τάσεν 

ἔχων τῷ κατακεντήµατι. διὰ δὲ βραδύτητα απωθούμενον 

ὑπὸ τοῦ περιεστῶτοςο κρύους πάλιν ἐγντὸς ὑπὸ τὸ δέρµα 

εἰλούμενον κατεθῥιδοῦτο. Φαίνεται γὰρ ἀντὶ τοῦ κατακλειό-- 
Ἂ 3 ’ 3 α] / 3 / 3 - 

µενον ἢ ἀπωθούμενον εἰς το βαθος ἔνειλουμενον ἐνταῦθα 
- - ’ 3 ΄ 

κεχρῆσθαι τῷ εἰλούμενον ὀνόματι, καθ ὃ σήμαινόμενον ὃο- 

Σ4ΥΟ Ἰπγεπ]ας αριἀ γείοχε Ἠοο Ρεπις Υεγρα εἳ ποπηῖπα, 

ἐλλαίνειν ἀϊςο εἰ ἐλλὸς, ἃ 4πο υΙἀείαν Βορμτοη οοπιραγαί]-- 

Υιπη, θιοά νοσαπῖ ϱταππηαϊϊοί, {οε][ε, ἐλλύτερον τάνκύονα. 
Οπατε τεοίῖας ἀῑπετῖς, [Παπϊάειαπ αἲ 5 νε]ῖ πηρατῖ, πο. 

ἀπὸ τῆς ἑλλώσεως ἀεάποίαπα εἰλοῦσαε, [εὰ αἳ αἲο αιιοάαπη, 

αποά ουπι Ῥ]αΐο ἴππι ΑπΡρΙο π[αγρα[ἴε νΙἀείαν. Ρίαιο 

αω]άσπι, ο]αδ Ἰαεο [απί 1η Τϊίπιαεο γειρα: Ἠαπο ρίατ 

οἰγοιῖέα {οίαπα οπίοπι ἀευτεραί [ας πα γα]πεταῖα, 4 παπα 

Ἠμπιος Ῥος απ ε[]αετείς, Μμπιλάυπι εἰ οαάμπα, φποά απῖ- 

ἀεπι ἄποεταπι εταῖ, επιαπαν]{τ πϊ[απι γετο 1π α]ρας οἳ- 

16 εγαῖ, Ίογαδ α οογγαρίίοπε Ρτομοίἁπι, Ίοηδάπα Περαί, 

ΓαῬΗίες εκίεηΓανα αἲ Ἱπαρα]α.  Οπία νεγο [επβπι Ίπι- 

Ρε]]εραίιν αἳ αθτῖς {Πίροις, Ιπίτο Πίεταπι ὑπὸ τὸ δέρµα 

εἰλουμενον κατερῥιζοῦτο, Ἰὰ εἴὶ [αῦ οιίοπι οοβοίιπι βνπια- 

Ῥαΐων, Ὑπάείαν επῖπι Ῥτο οοπο]α/[απι νε] τερα][απι 1π αἰ- 

μπι εἰλόμενον Ἠϊο α{αχρα[ίο, Όιο Βρπϊβοαίο νΙάοίατ εἴῖαπι 
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κεῖ καὶ α λέξις ὑπ αὐτοῦ γεγράφθαι. γῆν δὲ τροφὸν μὲν 

αμετέραν εἰλουμένην τὲ περὶ τὸν διὼ παντὸς λόγον τεταγμέ- 

νον. οὕτω δὲ καὶ παρ ᾿άντιφώντι κατὼ τὸ δεύτερον τῆς 
αληθείας ἐστὶν εὗρεῖν γεγραμμένην τὴν προσηγορίαν ἐν τῇ δε 

τῇ ῥήσει. ὅταν οὖν γένωνταυ ἐν τῷ αὲρι ὄμβροι τὲ καὶ 

πνεύματα ὑπεναντία ἀλλήλοις, τότε συστρέφεται τὸ ὕδωρ 

καὶ πυκνοῦταυ καιὰ πολλα. ὅτι ὃ ἂν τῶν ξυμπιπτόντων 

χρατήση, τοῦτ ἐπυκνώθη καὶ συνεστράφη ὑπό τὰ τοῦ πνεύ-- 

µατος εἰλούμενον καὶ ὑπὸ τῆς βίας" καὶ γὰρ καὶ οὗτος τὸ 
κατακλειόμενον 1 συνειλούμενον εἰς ἑαυτὸ φαίνεται δηλῶν 
διὼ τῆς εἰλούμενον φωνῆς. ἆρ οὖν καὶ κατὰ τὸ προκεί- 

µενον ἡμῖν εἰς τὴν ἐξήγησιν. βιβλίον, ὃ περὶ τῶν φωνών 

7οράψας κατειλοῦσαι, τοιοῦτύν τι σημαινόμενον ἑνδείκνυταυ 
τὰς οἷον κατακλειομένας ἢ ἐνειλουμένας ἐμφαίνων, ὡς νοεῖν 

ἡμᾶς ἐπὶ τῶν ἐξιέναι μὴ δυναμένων φὠνῶν λελέχθαι τὴν 

λέξιν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐσχνοφώνων Φαίνεταυ γινόμενον, ἢ καὶ 

τοῦτο πάνυ µοχθηρόν; ἑνῆν γὰρ ἰσχομένας 1 ἐπεχομένας Ἰ 
βραδυνούσας ἤ τε τοιοῦτον γἐγραφέναι, δηλῶσαί γε. βουλά-- 

Ἠαεο αἲ ϱο [ορία εἶε οταίο. ΈΤετταπι Υ6το πηαἰγίοσπι 

πο[ίγαπα εἰλουμένην, 14 εἴι αΎυαε τεβιήηρίέας, 8 ταΙοιεπι 

1 ρετρείπιμι οομβαίαα, ΕΙ 1ἴεπι αριιά Απρμομιεμι 1 

Γεοαιὰο Ἰρτο ἀε νεγ]αϊίε Ιπνεη]το Ίου [οπρίαπι νοσδΡιι- 

Ίππι εο Ίοσο: ιβΙ. 61569 1Π αὔτα Ίππρτες εἰ γεπῖ ΠΡί πια- 

ἴμο αἀνον[επίαν, ἀδῖ οορίίαχ αὖια εἰ πππ]έαπα [ρ][αίαγ. 

Οισᾶ απίεπι εογαπ, Ύπας οοπιπαϊαπίασ {αρετίας Πέ, Ίου 

ἀειπ[αίαν εἰ οοσίἴατ, ὑπό τὲ τοῦ πνεύματος εἰλούμενον καὶ 
ὑπὸ τῆς βίας, 1ὰ εΏ α νεπίο εοη[οσίαπι εἰ α Υἱ, 9816 
εἴ Μο οοπο[α[απα νε] εοπἰχαοίαπι 1 {8 ἀεποίαγο Ρε ἀἷ- 

εἴϊοπεπι εἰλούμενον νἰἀείατ, ἸἹΝαπιφαϊά Ισίίας ᾖπ Ἠθτο, 

απεπι εκρ]ίσατα Ιπ[Ηαϊπιας, απὶ ἄε νοοῖριαςφ [οπΙρβί κατει- 

λοῦσαι, ἴαιε ααἷά Πρπὶβσατϊ ἀπημῖί, νοσες αμα οεε]α[ας εἳ 

οοᾶείας οβεπάεπς, τί αοεῖρίαπια5 ἆθ νοεῖρας ε[[ε ἀῑοίαπι, 

4ὐαάε εκῖτε πεφυειηῖ: απαπάο Ιποϊά1ί 18, ααὶ ρταοΙ Γαπί 

νοσθς απ Ίου αΠΙΠΊΠΙΘ οοπνεμῖι Ροϊαί οεπῖπι Ε[ιεπίον 

γε] Ιπιρεδ]ίαρ νε] (ατάαε νεὶ αἰιᾳπιά ἰαιο [ο1ρετε, «αἱ 
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µενον, οὕτως ἐμβτοδίσθαι αὴἠν φωνὴν τὸν ο κλκννι ὡς. 

μόλις φθέγγεσθαι' καὶ μὴν καὶ παρὰ πὸν δεσμὸν, τὴν οἷον 

δεδεµένην ἐσεὶ : νοεῖν εἰρῆσθαι φωνὴν ἐν τῇ προκειμένη. 
ῥήσεε, τοῦ ποιητοῦ γε δηλοῦντος εἐρηκέναι σαφῶς ἐπὶ τῶν 

δεσμών, 

᾽)λάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίΗ δήσαντες ἄγουσιν. 

δᾗῆλον ὃ ὅτι κάνταῦθα κατειλούμεναυ βέλτιον ἦν, οὐ κα- 
” , -” 1 Δ Ν ε / 3 ’ 

τειλοῖσαυ γεγράφθωι. τοῦτο μὲν. δὴ κοινὸν ἁπάσης ἐξηγή- 
σεως ἁμαρτημα. πᾶν γὰρ ὃ ἂν ὑπόθηταί τις ἐκ τῆς κατει- 
λοῦσαι λέξεως δηλοῦσθαι, τὴν ἐνεργητικὴν διάθεσιν, οὐ πα-. 

θητικὴν ἐνδείκνυταί καὶ κατὼ τοῦτο μάλιστ ἄν τι; ὑπο- 

πτεύσειε τὴν φωνὴν ὡς οὐκ οὖσαν Γπποκράτους. οὐ γὰρ 

οὕτως ἡν αμαθὴς ἑρμηνείας Ἠλληνικῆς, ὡς ἁμαρτάνειν ἐν 

αὐτῇ παισὶν ἄρτι µανῦαάνειν αρχομένοις, ἁμαρτήματα παρα- 

πλήσια. Φαίνεται μὲν γὰρ πάθος τι φωνῆς δηλοῦσθαε τοῦ 

κατειλούµεναι γἐγραμµένου, πρὸς, τῷ κῷν εἰ κατειλούμεναι 
ράψαιμεν, οὐ κατὰ τὴν πποκράτους ἐἶναυ συνήθειαν, 

βση]Ποαγε Υο]εβαξι αἆεο Ἱππρεαία ε[[ε νοοε Ἠοπιίπεπι, υἳ 

νίκ Ιοᾳαί Ρροβεί. ὁαπι εἴῖαπι α νιποα]ο Ἰσεῖ νε]αίῖ νιπ- 

οἰαπιτασοίρενα Ύουεπι ε[ε ἀῑοίαιι Ίος Ἴοσο, αάεοφαε Ἱπά]- 

οαϊ ἆθ νιπου]ῖς [ο Ροδία ἀῑχι[α: 
{ 

᾿/λάσιν οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν. 
Ώοιμπὲ οἱ νἰπε]ίς τεἰίδαίμπα, αμὶ Τειιεῦαῖν 

1 α14πεῖ ροττο τεοίῖης, [Π κατειλούµεναι Πί [οπιρίαπα (παπι 

κατειλοῦσαυ: ααῖ ααϊάειι οοππηιηῖς ε[ οπιπῖς εκρο[[οπῖς 

Ἱαρ[ας. ΊΝαπι μἱάᾳπ1ά Παίαας α ἀἰοίῖοπο κατειλοῦσαι Πριῖ- 

Ποατί, αοϊίοποιη Πση]βσαξ, ποπ ρα[Ποήεπι Ὀπάο πιακῖπιε 

Γα[ρίοειϊς Ηϊμροογαί[ῖ ποια ε[[ε ἀῑοίίοπεπις πθαε επῖπα 

αἆθο εταί σγᾶοσίὶ [ογπιοπῖς Ἱπρετί]ίαςθ, τί 1π εο ο[επάοτεί 

Ππιϊ]ίος, αἱ ριαοτὶ αμἱ πιοάο Ιίεγαδ ἀἱ[οεγο οοερετιτηῖ, 

γπάείατ επῖπα ΡαΠίοπεπι αμαπάαπα νουῖς 1πά]σανϊ; Πρπϊ[σα- 

{πχ ἴαππεπ ποη ρα[ιο, [εὰ αο[ῖο, Ῥα[Πο νοτο πἴίααε Πρπϊ-- 
Ποατεῖασ, [οπρίο νοσαῦα]ο κατειλούμεναι,. Ῥταείετεα { νε] 

κατειλούμεναυ. [ο1ραπιιδ, ποπ. εἴι Πἱρροοταιῖ ἀμβΗ α΄ 

υ 
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αήθεσι καὶ “σπανίοις ὀνόμαδι Ἀφῆσθαο, τοῖς δὲ τὸ 'διεσεαμ.-- 

μένον δηλούσθαι νὀμρυκσν ὅτι καὶ τοῦτο μάχεται, κατὼ 

τὸ προγνωσεοιὸν, αὐτὸς ἑρμηνεῦσαι τὸ Ῥάψεσάφον Εωηκόμα 

οὕτως ἔγραφε». ἣν δὲ καὶ καμπύλον λα, βλέψαρον ἢὴ 

χεῖλος ἢ δὶς; ἀλλ ἐπί γε εῶν φωνῶν οὔτε τὸ καμπύλον 

οὔτ ἄλλο τι τῶν εἰθήμένων οἰκείως ἂν λέγοιτο. διὸ καὶ 
τινες τῶν ἐξηγησάμένων τὸ [270] βιβλίον ἁπάντων τῶν 
εἰρήμένων κπαταγγόντες ἀνιὶ τοῦ φωναὶ γλῶσσαι γράφου- 
σιν, ἀξιοῦντες ἀλούειν κατἐιλοισαθ γλώσσας τὰς οἷον κατά- 

δεδεµένας καὶ δυσκενήτου. ἐχρῆν ὃ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ τὸ 
φωναὶ µετέγραψαν εἰς τὸ γλὠσσαι, οὕτως καὶ τὸ κατειλοῦ- 

σαι μᾶλλον τοῦ φωναὶ µεταγράψαυ εἰς τὸ  κατειλούμέναε. 

ἀλλὼ γὰρ ἅλις Ίδη µοι καὶ τοῦ κατειλοῦσαι, μὴδὲν ἡμᾶς 
μέγα, μηδ ἂν εὑρεθείη, μέλλοντος ὠφελεῖν. ἆἀρκεῖ γὰρ εἰ- 

δέναι μόνον ἐν τούτῳ Ίενικῶς λεγόμενόν τὲ καὶ νοούμενον 

ὦξ }ὰρ διὼ "τὸ γενόμενον αὐτοῖς ἐκ τῆς πεφαλῆς  ῥεῦμα 
βλαβέντες τὰ Φωνητικὰ μόριὰ καὶ τὰς φωνὰς ἐκάκώθησαν. 

ὅτι γὰρ ἐπὶ ταῖς ὑγραῖς κατασεάσεσι καὶ θερμαῖς 1 κεφα- 

πη[ίαι1 εἴ απ{τεηαεπ δια τι ποπηηίρς, απ απ ᾱ- 

Ποτίαπα [σπ]Πποατϊ ριϊαπε, οἶπι Η16 μοο ρασπαῖ, αποά 1]]α 

Ἰπ Ῥτας[αρ]ῖ Ἁπβοτίαπι ἀπτετργείιαίατας {ο [οπ1ρΠι, Π τε- 

Ώεχα 4ἱ ραΐρεργα απί Ιαῦτυπι απ πα[αςς Γεὰ πεφιτε τεῄε- 

πιπι, πΠεφις αλ]αᾷ εκ ἀῑοίίδ Ρτορνῖθ’ ἄε νοοῖρήθ ἀῑσαίην. 

Όμιατε αμἰόάααι  Ἠυ]αδ Ἰπίετργεῖες Ιβγί οπιπῖρς αιιαθ 

οοπππιθπιοχανίτηας αθάΙσαιῖ Ρρτο «οσε ἰἴπριπε [ο- 

Ῥαπέ, οκροπεηῖες Ἰίπσιαα» κατειλούσας, απα[ι ἀεν]ποίας οἱ 

ἀηποα]έευ Πιοῖᾶν. Όιος απίάεπι οροτἰεραί πμ γοσθ πι 

Τανεταπί Ίπ Ἠησαας, Ίἴα νε] Ρος 4Παπι νοσε (ἱοίῖοπθπι 

κατειλοῦσαε 1π κατεἰλούμεναι νετίετο. Ὑετήπα Ίσ [αιῖς ἆε 
ἀῑοίίοπε κατειλοῦσαι, Ἠοῦ πιασπο αι, αἲ Ππνέπία 8, 

{αΐατα. . ΦαΙ ε[ι οπῖπι ποῖε Ἰο σειογαίἴα ἀῑοῖ εἰ Ιπίε]σί, 

Ῥτορίες ἀο[μ]αξίοπεπα, Ύπαο 1ῖ εκ οαρῖίε ἀε[εεπάεραῖ, 

Ίαε[ς νοείς ογσαμῖς Ππιπ] νπάϊααι εἶ[Τε γοσεπι. Ναπ Τη 

Ἠηπῖς]ς ἱεπιρεβαίίρας εἰ οα]άῖς ἀε[ιαἰἹοπεπι εαριί το- 



084 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΟΝ ΓΡ 

Κὰ, Όλα5ε. ΙΧ. [2τ0.] Εὰ. Βα[. ὅ, (425.) 
λὴ "ληθωθείσα ῥεύματοῦ τοῖς πατὰ γαστέρα καὶ θώρακα 

µέρεσιν ἐπιπέμπει χρήσιμον ἐπίσιασθαι, πρώτον μὲν αὖὐ- 
τοῦ τοῦ διακρίνειν ἕνέκα πότερον ἄλλη τις αἰτία τὸ τοιοῦ- 
τον πάθος εἰργάσατο τοῖς κάµγουσιν ἢ) τῶν ἐπιδημιών ἐστι 

νοσημάτων, ἔπειτα δὲ καὶ τοῦτο φυλάττεσθαι, μηδὲν πα- 

Φεῖν τοιοῦτον. τὰς γὰρ ἓἔκ τοῦ περιέχοντος βλάβας ὃ προει- 
δὼς ὅπῃ τὲ καὶ ὅπως γίνονται φυλάττεσθαι δυνήσεται, τὴν 

ὕλην δίαιταν ἐξ ὑπεναντίου τῇ κρατούσῃ καταστάσει ποιου- 
µενος, ἆλλ εἰ καὶ προλέγειν ἐθέλεις τὰ γενησόµενα, καὶ γὰρ 

καὶ τοῦτο χρήσιμον ἡμῖν ἐστιν ὡς ἐν τῷ προοιµίῳ τοῦ 
προγνωστικοῦ δέδειται, καὶ κατὰ τοῦτ ἀσκητέον σοι τὰς 
γινοµένας ἐν τῷ σώµατι διαθέσεις, ἐπὶ ταῖς τοῦ περιέχον- 

τος παταστάσεσιν ἁπάσαις ἐπίστασθαι. ἀρπεσθέντες οὖν, 
ὡς ἔφην, τῷ βεβλάφθαι τὰς φωνὰς, ὑπερβάντες δὲ τὸ κα- 

τειλοῦσαυ τὸ συνεχὲς αὐτῷ Φθεασώμεθα. πρῶτον μὲν γάρ 
φησι τοῖς φθινώδεσιν ἀρχομένοισυ γενέσθαι τοιοῦτον σύμ- 
πτωµα», μετ αὐτοὺς δὲ καὶ τοῖς καυσώδεσι καὶ τοῖς Φρενι- 

τικοῖς. «γητέον οὖν τοῖς μὲν φΏινωδεσι κατὼ τὸν τοῦ πά- 

ΡΙεῖαπη γεπίτί ἀεπιίίετε εἲ {]οταοὶ ορεταε Ρτοείίαπι ε[ 

[είτε, Ῥτίππππι «ἀἰ[οετπεπάϊ οαπ[α, πἴταπι αἰα σαπ{[α Ίος 

περτῖς ΥΙΠΙ 1πάικετ]ί, απ εκ νυ]ρατίρωις Π μποτ, ἀεϊπάε 

μὲ οοοµχτᾶς πε 1π ἴα]ο απἱά πουν: πάπα οβεμ[ίοπες ος 

αἴτο {Π Ῥχονίάεας, υῬί οἱ ααεπιαάπιοάαπι Παπί Γοίο γ]οίας 

δεπετο α ἰεπιρε[ίαίε ἀοπιπαπίε ἀϊνετ[ο Ἰπ[Πίμεπάο, ἀεο]ῖ-- 

Ἠθδ, ΡΓαεάΙοεγτο οοπ[ε(πεηίῖα νε], 1ά αιποά οετίε εκ [ία 

ποΡί ε[ι, αἱ Ῥταείαίῖορε Ῥγαείαρίιοταπι ο[επίαπι ε[ί νε! 

αἆ απο τεπι Ἠοο οοιπππεπίαθετες, αἱ οοτροχῖ5 1Π ΟΠΙΠΙΡΗ6 

απιριεπ{ῖς αδτῖς Παίρας αΠερίοπες οοσηο[οᾶδ. Όματο ο0ΙΙ-- 

(επ, αἱ ΟἰχΙΠΙΠ5, Ἰοο Ἰαείας νοσεθ {η1[Πε, ρταείεσ]ίαφιθ 

ἀῑοίϊοπε κατειλοῦσαε, αιιοά 11 ρτοκίπιαπα ε[ὶ 1η[ρίοίαπιη», 

Ῥτίπααπι επῖπι ο αἰἲ, αἱ οοερΊεπὶ ἰαυείοετε, Ιποῖ- 

ἀ1[Παε ἵπ τὰ ΓΥπιρίοιπα: [εοππάο Ίοοο ατἀεπίε ἀείεπίοῬ {ε- 

Ῥνε ῥΡΗΓγεπΙίοοβᾳαο, Ῥτοῖιάο οε[εα» ἰαυ]άῖδ Ἠουο αἲε- 

οἵαδ χαἴϊοπο αποοϊά][]ε: αι απ παμ]ία5 αἰῖας οαιι[ας οί 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ἴ,. ϱθᾳ5 

Ἔά, Οτι, ΤΚ. Γοτο.1 Ἐά. Βα[, Ύ. (421. 424:) 
ύους ο αὐτὸ γεγονέναε, πολλαῖς μὲν καὶ ἄλλαις αἰτίαις 

τε καὶ διαθέἑσεσιν ἐσομένης τῆς φθίσεως, οὐχ ἦετον ὃ) ἐκεί- 

νων καὶ διὰ τὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς κατάρῥουν, ᾧ μάλιστα ἡᾗ 
“αᾳάκωσις ἔπεται τῆς φωνῆς. καύσοις δὲ καὶ φρενίτισι κατὰ 

μὲν τὸν ἴδιον λόγον οὐχ ἔπεταυ τοιαύτη κώκωσις φωνῆς, 
οἷα τοῖς φθινώδεσιν ἀρχομένοις. 'ἐπεὶ ὃ ἐν τῇ καταστάσευ 
ταύτῃ Θερμῇ καὶ ὑγρᾷ καὶ ἄπνῳ διηνεκῶς 7ενομένῃ συνέβη 

παθεῖν τὴν κεφαλὴν, ἠκολούθησε καὶ τοῖς φρενιτικοῖς καὶ 

τοῖς καυσώδεσι. τοιοῦτον σύμπτωμα διὰ τὴν κοινὴν αἰτίαν, 
οὐ διὼ τὴν αὐτοῦ τοῦ πάθους ἰδίαν κατασκευήν. ξηραίνεταυ 
γὰρ μᾶλλον ἐν αὐτοῖς, οὐ διαβρέχεται τῷ φωνητικὼ μόρια, 

παθάπερ ἐν τῇ νῦν καταστάσει καὶ τοίνυν καὶ 4} φωνὴ 
κλαγγώδης μὲν καὶ ὀξεα διὰ τὴν ξηρότητα τῶν φωνηει- 
κὠν ὀργάνων γίνεται, βραγχώδης δὲ διὰ τὴν ὑγρότητα. 

λγ" 

(494) Εὔρξανιο μὲν οὖν καὶ οἱ καῦσου καὶ τὰ φρενιτικὰ 
πρὸ τοῦ ἦρος, μετὰ τὰ γενόµενα ψύχεα καὶ πλεῖστοι τη- 

οογροσῖς Παϊμς ἴαρες εοπ[εφιάίητ, ἔππι Ῥταεοίρπε ἀε[]]α- 

Ποποπι οαρ]15, Ύαπι ροΠπιαπι γουῖ υἰαπα οοπΗ(αξαγ, 

γετιπι Γερτῖιρας ατἀἆεπί]ριις εἰ ΡΗτεηπ]1άϊ Ῥετ {6 ἴαιε νοςῖβ 

ν]Πμπα ποη {μοσεά1έ, πὶ Ιποϊριεπίῖριας ἴαΡΙάΙ8, ΌΟμῖα νεχγο 

1π Ίος Παΐα, απῖα οα]άας εἰ Ἠαπιιάμς εἰ Ππε γεηῖς {1ε- 

ταί, οαραῖ οοπ!]ςῖῖ α[ῃοῖ, ΡΗγεπῖβοος εἰ αγἀεπίε ἀείεπίοφ 

ΓεῬτε οοπ[εοαίαπι Ίου εβ οοπιπιαπῖ ἆ4ε εαυία [γπιρίοπιᾶ, 

ἩΟἨ Ῥτορίετ Ῥτϊναίἁαπι πιοτρίὶ πιο]οπεπ.  ἨΏε[βεοσαπίιχ 

επῖπῃ Ρο[ῖπθ 1η 115, που ΙΥγΙραΠίας, ρατίες νοοί αἰτιρι- 

ίαε, τί αοοἰάΙῖ 1Ιπ Ἠαο ἰεπιρε[αίε, ΌὉπαπιοῦτεπι γοχ 

εἰαηροία εἰ αοιῖα α Ποοϊίαίε ε[ῃποϊίατ γοσβΙαπα ΟΙΡΔΠΟΓΗΠΙ, 

ταυσα αἲ Ππποιάτίαίε, 

ΧΧΧΗΠΙ. 

Ομύι εχει εείαπι αγάεπίες εἰ Ρ]γεπὶες απἱε υνεγ εοερε- 

γιιὲ Ῥο[ὲ ία ]γίδογτα, Φµαε ρταεοε[]εταπε, ας ρἰμγιπαϊ 



686 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΙΠΙ/ΙΕΗΛΠΙΟΙΝ 1’ 

αλά Όἶνατι, ΠΧ. Γ5το. .τ1« 1. Όρο ΕΚ. Βα[, Ὑ. (4549) 
πικαῦτα, Φιενόσησαν, . ὀξέα δὲ τούτοις καὶ Θανατώδεα 
ξυνεπισετδ. 

η Τῆν «γεγενημένην ἔμπροσθεν ἐκ τῆς. τοῦ. περιέχοντος 

κράσέεως σηπεδύνα τῶν χυμῶν εὔλογον. ἦν ὑπὸ τοῦ γενο- 
µένου. κρύους ἐπὶ τῇ..τελευτῇ τοῦ χειμῶνος. εἰς τὸ βάθος 
ὠαθεῖσαν. ἐργάζεσθαι νοσήματα παραπλήσια τοῖς ἐρυσιπέ- 
λασω. ἄλλε τε οὖν τινὰ πούτου γενόµενα τοῦ.γένους διηγή- 

σεται μαὶ ταῦτα τῇ αάδει [271] πρῶτα μετὰ τὸ ἐρυσίπε- 

ας ἤδη γράφει. ταῦτα ὃ ν καυσώδη τε καὶ φρενιτικὰ, 
κοενὴν μὲν ἔχοντα τὴν αἰτίαν, διαφέροντα δὲ εοῖς πάσχουσε 

πόποις. :οἷς μὲν γαρ εἰς τὰ περὶ τὸ. ἧπάρ τε καὶ τὴν γα- 

οτέρα χωρία καὶ μάλιστ αὐτῆς τὸ. σεύµα ᾿κατέσκηψεν. οᾗ 

κακοχυµία, τούτοις: τὰ καυσώδη νοσήματα «συνέπεσεν, οἷς ὁ᾽ 
9” 4 υ Ε Π ο) Ἡ Δ ’ 

ἐπὲ τον ἐγκέφαλον 3γΣχῦ, τα φρενιτικα. 

λδ. 

Ἠν ὃ ἡἡ κατάστασις. πῶν γενομένων Μαύσω». ἤδε, ἀρχόμενου 

μπι αμ αεβτοϊαδαπὲν αοµία αμίεπι Πῖς εἰ Ἰεία]ία 

οοΜΙΡετε. 

Ἠαπιοταπα Ρραϊτεάίπεπι, οπαπα Ῥγϊάεπι ρερετεταῖ αξτίς 

ἰεπιρεταπιεπίπα, τετ]ιπηῖ]ο εταῖ {ΠἼροτε [αεοεεπίε 1π εκ- 

ἴπεπια Ἠΐσπιε, πρι] [αι ἴπ αἰίαπι ΠΟΡΟ οοποΙ{α(αγαπῃ, 

[αονο 1σηῖ α[πηῖ]ες, Α]ϊος Ιστίατ αποδάαπα, αι ΓαεΓΙΠΕ 

Ία]ις σεηεγῖς, οχροπεξ, Ίοδᾳιο οχάἶπο αΌ Γπογο Ἰσαῖ ρεῖ- 

πηος Ίαπι {ο ρΙῖ: Ίαε Γεργος [ηπὲ αγζεπίες οἱ ρ]γεηῖ[ῖς αἩ 

αφ επι Ί]]α ααϊάοπι Ρτοεοίαο οαπ[α, [εὰ ἀἰΠεγεπίες Ἰοεῖς 

αΠοοίῖ: παπι φπἶρας Ἱπ Ἰεοίπογς εἰ γυεηῖτί τεσίοπεπα 

πηαχίπιεηπο ἵπ εἶας ο5 ρτανας Ἠππιου ἀθοαβιαῖς, Ίου Γεργες 

ατἀεπίος [ο]Ποιίανεταπῖ: αρα ἴπ οεγεργαπι Ρρετνεπῖῖ 

ΡΕτεηῖ[15, 

ΧΧΧΙΥ. 

Ηίο αμιεπα εγαι [εὀγίμπι ατἀεπεῖωτη, φμαε (μη βγα[]αδα- 



ἈάΙΓ4ΛΗΝΟΙ ΕΣ ατΊτο ΖΠΟΜΝΗΜα 1. . ϱ6τ 

τά. Όμαρι, ΙΧ. [574.] Εὰ. Ῥαῇ, Ύ. (4541) 
κωμµατώδεες, ασώδεες, φρικώδεες, πυρετὸς ὀξὺς, οὐδὲ 

:δυψώδεες λίην, οὐδὲ παράληρου. 

"Ὅσα τοῖς καύσοις ἐγένετο συμπτώματα διὼ τὴν κατά- 

στασιν, κατὼ τὸν ἴδιον τοῦ πάθους λόγον, ταῦς ἐπισημαί- 

φξταυ διὸ κακώς ἀντὶ τοῦ κωματώδεις ἔγραψαν ἔνιου καυ-- 
µαπώδεις. ΄ ἴδιον γὼρ τοῖτο τῶν καύσων, οἷς καὶ τὸ διψῆν 

απαύδχως καὶ σχεδὸν οὐδ ἂν ἄλλο τις ἐξαίρετον εἴπη γνω- 

θισµα καύσων πυρετῶν, αλλ ἐκ δυοῖν τούτων αὐτάρκως 
συμπληροῦσθαι φαί, δίψους ἀπαύστου καὶ θερμασίας δια- 
καιούσης αἰσθανομένων τῶν καμνόντων. αλλ ᾗ τότε κα- 
πάστασις ὑγρότητος πολλῆς πληρώσασα τὴν κεφαλήν. τὸ 

κωμιατώδες } πᾶσιν ᾖἢ τοῖς πλείστοις τῶν ὁπωσοῦν νοσησάν- 

των Ίνεγκὲ σύμπτωμα κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ νοσήµατος, 

οὕπω τῆς κακοχυµίας εἰς τοσοῦτον δριμύτητος ἠκούσης, ὡς 

ἀγρυπνίας τὲ σφοδρᾶς «καὶ παραφροσύνας καὶ φρενίτιδας ἐρ- 
άδεσθαι. τὸ μὲν οὖν καῦμα σπανίως πάνυ γίνεται τοῖς 

{ 

εμγ, [αεμς. Ἱποῖριεπεῖς οοππα, ]αοίαιίο, ΙΟΥΓΟΥ εοπαϊέα- 

δαμεμγ, [εογίς ποπ ααµία, πέφµε [ες ωεεππεης, πεηµε 

αεἰίγία. 

ουν Ὥπαε ο μίώκτὰ Ῥγορίος 6811, ᾳπαθ Ίππο εγαῖ, ἴεπι- 

ῥββΑίεηι αγάεπ{ίρις {ερηρας ενεπ]χεηῖ, ποη ῬΡτορτία πιογΏᾶ 

ααΙσπς, Ἠαεο απποίαί. Όαατε φυἱάαπι Ρύο κωματώδεις, 14 εἴ 

οοππαίοῇ, πια]ο [οπρ[εταπί καυματώδεις, τὰ ε[ὶ αε[ιαοβ: παπα 
ε[ἰ µου {ερχῖρις αγἀεπίίθιας ρεου]ῖατε αἱ εἰἶαπι Ρρετρείιο Π- 

Πτε, ΠΠ]]ππιᾳαθ Ρρτορε ἀῑκετῖς εχἰππίαπι είΤε αἰιά {Γεμγίπα 

αγ άθπ μπα ἀπ[ίσπε: νεχιπι αριπάο οκ Ἰ[σο ἄποῦθας αἴΠτ- 

πιανετίς οοπρ]οπ1, Ππι α[πάπαπι αἴφιο εκιγοηίεπι οᾶ[ο- 

ΤΕΠΙ, αερτῖς [εηεπΙρας. Ὑετμπι Ἠϊο βΒαίας ουσπι σαρυῖ 

πηω]ία Ἠαπιϊἁτίαίς. Ίππρ]εγοί, οοπιδίο[απι απ οιηπίρις αιῖ 

Ρ]ετίσφιε, Ἠίομπι(μα Ἰαδοταγεπί, Γπαρίοπια αἴι]ε Γαἳ 

πΙΟΤΡΙ 1πνε[οπεπα, αδί Ρτανὶ Ἠαπιοτθς ΠοΠάμπα 6ο ἆενε- 

πεταμί αογεἠ]ηῖς, τί νιρῖ]ας νεµεπιεπῖες, «ἀε]ϊτία Ῥ]τεπῖ- 

Ππιααε οοποιίατε. ρο[εηί,.  Αο οοπιᾶ Ρειτατο {ορτίρμς αἴ- 
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Εά, Οµασί. ΙΧ. Γο7ή.] Εὰ. Βαΐ, Ῥ. (454) 
καύσοις πυρετοῖς, τὸ ὃ' ἀσᾶσθαι πάνυ πολλάκις. οὐ μὴν 

ἀχώριστόν Υ ἐσεὶνι ὡς τὰ προειρηµένα δύο, τό τε ἄπαυστον 
τοῦ δίψους καὶ τὸ τῆς Θερμασίας διακαές. Φφρικώδεις γὲ 

μὴν πολλάκις οἱ καυσούμενου γίνονται, διὸ καὶ τοῦτ ἐπεση- 

µήνατο. τὸ ὃ ἐφεξῆς γεγρθαμµένον, πυρετὸς οὐκ ὀξὺς, ἔνιου 
μὲν ἁπλῶς γράφουσι χωρὶς τῆς ἀποφάσεως πυρετὺς ὀξὺς, 
τινὲρ δὲ μετὰ τῆς ἀποφάσεως οὑτωσὶ, πυρετὸς οὖκ ὀξὺς, 

απὀ τινος ἑκάτεροι λόγου πιθανοῦ τὴν διαφέρουσαν ἔχοντες 
γραφήν' οἱ μὲν χωρὶς τῆς ἀποφάσεως, ὅτι τῶν ἀχωρίστων 

ἐπὶ καυσώδους νοσήµατος οξὺς πυρετὸς, ὥσπερ καὶ δέψος" 

οἱ δὲ καὶ δι αὐτὸ τοῦτο γεγράφθαι λέγοντες ἅμα τῇ ἀποφά- 
σει, διότι σπανιὀν το καὶ παράδοξον αὐτοῖς συνέβη καθά- 
περ τὸ τοῦ κώματος οὕτω καὶ τὸ τοῦ πυρετοῦ. καὶ γὰρ 

οὖν καὶ τούτοις ἐφεξῆς αὐτὸν γράψαι φασὶν, οὐδὲ διψώδης 
λίην. καίτοι καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα καύσων πυρετῶν ἐστιν 

ἐδιαίτατον εἰκὸς οὖν, ὥσπερ οὐ λίην διψώδεις σαν, οὕτως 

αὐτοὺς οὐ λίην ὀξὺ πυρέξαι. τάχα δὲ καὶ γεγραμμένον ὑφ᾽ 
“/πποµρατους τὸ πιρετὺς οὐ λίην ὀξὺς, ὑπὸ τοῦ πρῶτον 

ἀεπίίδις ε[ι αἁ]αποίππα {α[Ιἁαπι Ῥετίαερε; ποπ ε[ Ρρε- 

Ρείππα ἵαπιεη, πί Ρτδεάϊοία ἆμο, αἰπάια Πς εἰ ἀεατεπα 

σαἱου. ἨἩΠοττεηί γετο απ {ερτε αγἀεπίε ἴεπεπίιγ τ8ΓΟ; 

4πατο Ίοο εἰῖαπι απποϊανῖ. Οποά Ίαπι [εηαῖτας, Τεργῖβ 

πο αομία, αἰᾳαὶ Επιρ]οϊίες, «Ὀδαπο περαίῖοπε, {εβγῖς 

4ουία [ο] ραπῖ, αἢῖ ομτπι περα[ίοπε 1Ππ Ἠαπο πποάιπι: Γερτῖς 

ποπ αποπία, ἀἰνοετ[ίαπι αἰτίαε [οπρίαταπι, γαϊοπε Ἱπάποία 

ῬτοβαΡί], Ἠαβεηπίε. Ομ οποαπί περαίίοπεπι, οπία ᾱἷ- 

νε] αὖ ατἀεπίε {ερτε αοπία {Περεῖ πεηιπεαῖ, τί πες 

Πε19: αἰίετῖ 1άεο [οπρίαπι οµπι πΠεραβοπο οοπβγπιαπίε», 

ααϊ τατο 15 εξ Πονο εχεπιρ]ο αοοϊἀοτὶί οὐπι οοπια ἴππι 

Ἠπος {εμτῖ. Όμπῖρρε 5 αποφιιε 1]απι α]απί Γαρ]απκί[ς, 

Πε(ὶθ ΠΙβΡΠοΡρετο εταπί Πἱοι]οί, {απο Πί εἰίαπι Γερτῖ-- 

Ῥα5 ατἆεμέῖθας Ίος ρεουΠατΙΠπταπα. Ες Ἱἴαφπα οοΠ{εΠ-- 

ἴαπειπα, Που εταηῖ, Ποπ Ῥετίπάε ΠΗΡιπάϊΙ, Πο εο5 ποπ 

νπ]άε {ευγϊοϊία[[α αοαίθ. ΕΡοϊπε εἰϊαπι ααοᾷ ΠΗἱρροσταίες 

[ο1ρίεναί, {εμτῖς ποπ γα]άε αοιία, ε[[α αὐ εο αἱ Ῥτπιας 
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Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [071. 9τ9.] Γά. Βαθ. Ὑ. (404.) 
ἐκγραψαμένου σφαλέντος, ἔμεινὲν ἡμαρτημένον. ἀναφύεταν 
δὲ μικρὸν δήιημα περὶ πάντων τῶν παθογνωμονικῶν ση- 
µείων, εἰ γὰρ ἐγχωρεῖ ποτὲ μὴ παρόντων αὐτῶν ὅμως φυ- 

λάττεσθαι τὸ τοῦ πάθους εἶδος, ἕτερα τῶν παδογνωµονι- 

κὠν "ἡμῖν ἔσταυ πιστότέρα πρὸς τὴν τῶν παθῶν διάγνωσιν, 

ἀλλ’ εἴπερ τοῦθ᾽ ὑποθοίμεθα, προσηκόντως τις αδιώσει μὲν 

ἐκεῖνα παθογνωμονικὼ παλεῖν, [2721] ἃ ὃ ἐμπροσθεν ἔκα- 
λεῖτο παθογνωμονικὰ, συνεὺρεύονεα" ὧν τὰ μὲν ἀχώριστ᾽ 
ἐστὶ καὶ ὡς ἄν τι φαίη τῆς τοῦ πάθους οὐσίας αὐτῆς 

συνθετικά. τὰ δὲ συνεδρεύοντα τῶν ὡς τὸ πολὺ }ινοµέ- 
νων αὐτοῖς ἐστιν. εἰ οὖν ὃ κάμνων μὴ διψώδης μήτα 

λίαν ὀξέως πυρέττων ᾖ, ἐκ τίνος ἔτι γνωρίσµατος ἐροῦμεν 

εἶναι τὸ νόσημα καῦσον; εἰ γὰρ καὶ πάνυ πολλοῖς τῶν καυ- 

συµέχων ασώδεσιν εἶναι συµβέβηκεν, αλλ οὖκ ἴδιόν γε τοῦ 

πάθους τοῦτο" πολλοὶ γὰρ καὶ ἄλλοι τῶν ὑπωσοῦν νοσησάν-- 
των ἄσωδεις Ἰίνονταυ. ουδὲν }οῦν ὕπερ ἐνίοις ἔδοξε τὰς 

ποιαύτας ἀπορίας οὐηθεῖσιν ἀποδράσασθαυ καὶ ἡμῖν ἔσταυ 
ῥητέον, ἐκ τῶν ΄ διαχωρουµένων μάλιστα γνωρίζεσθαυ τὸν 

εχ[οπΙρΠί, οοττηρέιπι ΕΙΤΟΓ(ΙΙ6 ππαΠΠ/{α. ἩἨϊο [ο οΠειί 

ἩΟΠ Ῥραϊνα ἆε οηΙΡας ραϊ]οσποπιοπ]οίς Πσπῖδ αιπε[]ο: 

παπα {Π τεπποἰῖ 1ρῇ5 α[εοίη5 Ῥοίε[ῖ [ρεσῖες εομ/[ετνακί, 

θα Ἠϊ ραἰμορποπιοπ]οί [Πσηῖν εταπῖ ποὺῖς αἆ αΠεοίις 

οοβπο/[οεμάος οετίίογα; αιιοᾷ ααἲ οοπ/[{μαῖς νο]εί Ί]]α πιθ- 

τ1ίο ραἰ]ορποπιῖσα ἸπάϊΙοῖα αρρεί]αγο οἵ 4ι1αοθ απίε νοσαῦαπ- 

ἴωχ ηάῑοία ραορποπαοπίσα αμάεπίία, 4πογαπι Γοραγατί 

Ί]]α ποα ρο[απί εἰ α[εοίιςδ, τα αία ἀῑσαπι, οομβΙξπαπὲ ο{- 

Γεπίῖαιι.. Α[ΠάεπΙΙα νετο εκ Ἰῖ [αμί, απαο (αερο 1]]]5 

αοοἰάιπί. Θἱ α8ΡΕΓ ΕΓΡΟ ἨΠοῦ ΠΗΙριπάδ Πί ες πιασπορετο 

{εῬτιοῖϊιεί αομίαε, «ια Ίαπι ποία οἶ[ε πιοτριπα 1]]άπα αγάσιι- 

ἰοπα {εβτεπι ἀἴοσπιας: Ὁμαπαιπαπ επῖπαι ρεγπηι]]δ {ερτα 

αχ{εηπίε αΠεοίῖς εΠε {αβιάΙο[5 οοπ[]ησίξ, ποια εξ {απιθιι 

Ἰοο αΏεσοίι Ρτορτίππη, (αἱρρο οπή Ππ]1 εἰίαπι αῖ 4 πο- 

αποάοσμπᾳπθ αοργοίαη{ες αβιάϊοίι Παμί, Όπατε ποηιις, 

αποά νήπια ο ρισάαπι ε{ί, οι Γείο ἀπκεταπε Π1]α5οε-- 

πηοάΙ ἀρίαΠοπες ἀεε]αταίιχοδ, εἰἴαπι πορῖς εί Ρτοπ- 

οἰαπάιπι, αὐ οχοτοπιεηεῖ οορπο[οὶ ἠηρχπο Γεβγειη αγά ειι-- 

σΑ1ΕΝΌς5 Το, ΧΥΙΙ. κ 
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Εά. Οµατι. ΤΧ. [212.]. ο Ἐὰά. ΒαΓ. Ύ. (434.) 
καῦσον εἰποῦσιν. οὔτε γαρ ἄκρατα χολώδη μόνοι καύσοις 
ἐκκρίνουσιν αἳ γαστέρες οὔτε σύντηξις µόνοις τούτοις, αλλ’ 

ἐστὶ μὲν καὶ ταῦτα συμπτώματα κακοήθη τε καὶ διακαῶν 

πυρετῶν. ἐκκρίναντες ὃ ὅμως αὐτὰ πολλοὶ καὶ δυψώσι μὲ- 
τρἰως καὶ τὰς τοῦ πυρὲιοῦ Δερμασίας ἀνέχονταυ " κατὰ δὲ 

τὴν προχειµένην κατάστασιν οὐδὲ τοιαῦτ ἐγένετο διαχωρή- 
µατα’ κοιλίαι γὰρ, φησὶ, ταραχώδεις τοῖσι πλείστοισι τούτων, 

διαχωρήμασιν ὠμοῖσε, λεπτοῖσιν. ἔθικεν οὖν Ἱπποκράτης 

τὸν καῦσον γνωρίδειν τῷ διηνεκεῖ τοῦ δίψους τε καὶ τῆς 

διακαοῦς Θερμασίας, ὥσπερ τὴν φρενῖτιν τῷ διηνεκεῖ τῆς 

παραφροσύνης. οὕτω γὰρ εἰ καὶ μὴ πάνυ διψώδει εἴεν 
οἱ κάµνοντες ἢ μὴ πάνυ σφόδρα διακαιόµενοι, δὲ ὅλης δὲ 
τῆς νόσου τὰ λελεγμένα εἶεν δύο συμπτώματα, καῦσος εἶναυ 
τὸ νόσημα λεχθήσεταυ καὶ γενήσεται μέν τις αὐτοῦ θερµό- 
τερος πυρετὸς, ὡς καὶ συντήκειν τὸ σῶμα καὶ διαχωρήσεις 
ἐργάδεσθαι χολώδεις καὶ συντηκτικάς” οὐ λεχθήσεται δὲ 
καῦσος, ἂν μὴ διαµένοντα δὲ ὅλης ἔχη τῆς νόσου τὰ εἰρη- 
µένα δύο μικρὸν ἐμπροσθεν, ἄπαυστόν τε τὸ δίψος, ὁπόσον 

ἴοπ. Ίεφαε επῖπ ππετα ἴπ [ο] ατάεπίίρας Γευτίρας Ῥτϊοία 

αἰνΙ τεάἆωηῖ, πθαιε Π]5 [ο] [γπίεχϊς, 1 εβ οο]]αᾳπαϊῖο, 

αεοῖᾶ1έ; γεταπι Γαπί Ἠπεο απϊάεπι [γπρίοπιαία πλαήρπα εξ 

εχυγεηίῖαπα {εδτίηπα: ία ἴαππεπ οπί εκοετπαπί, ππα]1 

πποβ]οο ΠΙαπί εἰ οα]ογες {ερεῖ {εταηπί, Ὑετιπι 1 Ῥίαε- 

{επίϊ βαΐα πε ἴα]ες απ]άεπα εγαπί ἀε]εοίίοπες, Ίναπα ανα», 

1η υ1ἳ, 16 Ῥ]ετῖδααο ἰατραία εταῖ, αἴηιπε ἀε]εοίῖοπες οσι- 

ἀαθ εχεεγπεραπί εἰ πιι]ία εἲ ἴεππε. Ὑϊάείαν εγσο Ηϊρ- 

Ῥοεγαίες {εμγειη αγἀεπίοπι α[πἀμ]ίαϊο οορπο[εσταο ΠΕ5 σα]ο- 

χἴδᾳπε εχπτεη!ῖδ, βοαπί ρ]γεη]ῖπι Ῥετρείπο ἀε]πιο, Ρίο 

επῖπα «οιαπανῖδ Ποπ Ῥετμάαε Παπ αεσῖ, πεφιε να]άθ 

εχιταπίαε, ρετ ἰοίτπι ααἴεπι ππογραπα ἀῑοεία ἆπο Εαπί [πι- 

Ρἰοπιαία, {ευχγῖ ατἆεπό ε[αο ἀῑσείας πιοτβΙς, εχἰΠείᾳπε 

αἰα {ερτῖ Ίιαο οα]άϊοτ, τα οογραςδ {απάαϊί τεάᾷαί(πα ἆε- 

Ἰεοίίοπος Ῥϊ]οίας οἱ οο]]ἱᾳιαίῖνα. Θεά ποπ αρρε[αρίίας 
αγάεις {ερεῖς, πΙ αἀ]πποία Ρεχροίιο Ἰαβεαί ρε {οίμπι 

ΠΙΟΓΏΙΠΑ ραπΙο απίθ οοππεπιοχαία ἄπο, Ἱτγεφιϊείαπι Πήι, 
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ὦν τύχωσι πένοντὲς, ἄηδῆ τὸ καὶ καυσώδη καὶ ἀσώδη τὴν 

Ῥερμασίαν. ὡς τὸ πολὺ μὲν οὖν καὶ δίψος σφοδρότατον 
αὐτοῖς ὑπάρχει καὶ πυρετὸς διακαέστατος' ἐν δὲ τῷ σπα- 

νίῷ καθάπερ νῦν ὅ τε πυρετὸς οὐκ ἀκριβῶς ὀξὺς ἐγένετο 
καὶ διψώδεις οὐ λίαν οἳ κάµνοντες ἦσαν, ἅπερ ἐπεσημήνατο 

ὃν αὐτὸ τοῦτο, καθάπερ καὶ τὸ μηδ ὅλως αὐτοὺς γενέσθαυ 

παραλήρους, ἐπειδὴ καὶ τοῦτο συμπίπτει τοῖς καύσοις. ὕὅτυ 

δὲ μικρᾶς παραφροσύνης ἐστὶν ὄνομα τὸ παράληροι, πρό- 
σθεν εἴρηται. 

λε. 
5 ε ” ”, 
“ἀπὸ ῥινῶν μικρὰ ἔσταδε. 

Τῶν ἐπιγενομένων τοῦτο τοῖς Μακοήθεσι καύσοις, ὥσπερ 

αἱμορῥαγίαι τοῖς ἐπιξεικέσιεν. ἀλλὰ καὶ συλλήβδην εἰπεῖν, 
ἅπασα στάξις ἀπὸ ῥινῶν μοχθηθόὀν ἐστι σημεῖον, ὡς ἐμά- 
δομεν. 

απαπ{ππα]] δεί Ῥϊρετιπί, αο ἀΠπ]αοππάμπα εἰ αγζεπίεπι {α[-- 

ἀἰο[απιατιο σαἱοτεπ. ῬΡτοϊπάε αἀε[ῖ Ίετε 1116 Ππίεπ[[πια 

πι εἰ {ευτῖς Γενιά πια, Αἲ τατο η παπο, (παπι {ε- 

Ῥγὶς ποῃ ε[Τεῖ αοπία, εἰἴῖαπι ΠΟΠ ρεγίπἆε αερτῖ εταπί Πῖ- 

Ῥυπάί, 4παε οἨ 1ά {ραπ βΠρπανΙέ, Πουί εἰἶαπι Ἠοο, πι]]ο 

Ῥαοίο Μι/ῇε ἀε]ῖτον 08, καιιοπίᾶπι Ίου εἰίαπι ατἆεπ!ῖθιας 

{ερτίρτς αοοἰἀ1. Ίαπι ρατναε ε[ε Πσπαπα ἀεπιεπίῖας ἀ4ε]]- 
τῖαπι απίο ἀοοπίπιηβ. 

ΧΧΧΥ, 

4 πατίδις ἀε[ίαγωπε, 

Ἠοο 1π οοπΙΏΡριβ ε[ πια]σπαταηι αγζεπίίαπα {εβγίαπι, 

οἱ [απριηῖς εταρίοηες, Ιαπῖμπ. Εί αἱ Ῥτενιίεν ἀῑσαίαχ, 

οπιπῖς ἆα πατίρας ΓΠΗ]]α, μῖ ἀοοπίπιαδ, Ῥτανατα ε[ι βρηιπι. 

Χα ο 



609 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΖΦΗΜΙΩΝ 1’ 

Γὰ. Ολατ!. ΙΧ. [279. 978.] Γ. Βα[. Ύ. (424. 490.) 
μα Ἰὰᾶσι 

Οἱ παροξυσμοὶ τοῖσι πλείστοισιν ἐν ἀρτίῃσιν / 

Γο75] Ἰῶν σπανίων καὶ τοῦτ ἐστι, φαίνονται γὰρ 
οἵ τε καῦσοι καὶ πάνθ ὁμοίως αὐτοῖς τὰ λίαν ὀξέα νοσή- 

., ” ” 

µατα τοὺς παροξυσμοὺς ἔν περισσαῖς ἔχοντα. 

ὰ1δ. 

(495) Περὶ δὲ τοὺς παροξυσμοὺς λήθη καὶ ἄφεσις καὶ 

ἀφωνίη. 

’ ” 

Καὶ ἡ λήθη σαφής ἐστι καὶ δέδεικται πολλάκις ἐκ τῶν 
3, { 

ὀλεθρίων οὖσα. τὴν ἄφεσιν δὲ τὴν οἷον ἔκλυσίν τὲ καὶ πᾶ- 
, -- ω τος 

ρεσιν ἁπάντων τῶν μορίων τοῦ σώματος εἰκός ἔσευ λέγειν 

αὐτὺν, ὕταν ὁμοίως τοῖς παραλελυμμένοις ἐθῥιμμένα φαίνη- 

ται. ὕτυ δὃ ὀλέθριον καὶ τοῦτ ἐστὶ µεμάθηκας. ὥσπερ 
καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων συμπτωμάτων, ὅσα γέγραπταυ 

Δ 8 / ς δε. ιό ’ 3 ᾿ ” νο Δ 

κατὼ τὸ βιβλίον, ως ἐξηγεῖσθαυ μόνον ἓν αὐτῷ Χχρη τα ὃο- 

ΧΧΧΥΙ. 

Ἐπασεγῥαιίοπει ρ]ετίσομε ἀἰεδις ρατίδις. 

Ετ Ἰουο ᾳποᾳπθ Ιπίες τατα εΠ. ΊἈΝαπι Γερτε αγἀεπίες 

Γο]επί αἀεοᾳαε ΟΠΙΠΕΒ, ία αἱ 1]ας, 'πιοτβί παμ]ίαπα αοπ!1, 

4οοεᾷετο ἀῑεριας Ἱπιρατίθας. 

ΧΧΧΥΙ. 

ἄἴτεα ἐρ[ας επαοετῥαιίοπες, οδ[ιυϊο, εποἰμείο, ψοοῖς ἀἄε[εοίις. 

Ει οῬ]νίο ππαπ]{ε[ία ε[ι οἱ πιοπβγαία {εηπεπίετ ε[ι 
4ο Ἐχϊία]ρις εἶο, Παήριοτθπα, 1 6 ἄφεσιν, νε]ι!ῖ 
ἀι[ο]α[ίοπεπι αἱ τοπι][Ποµοπι ΟΠΙΠΙΗΠΙ Οοχροχΐ ΡΑΣΕΠΙΗ 

1ρ[απι ἀἴοετε ραχ ε[ῖ, «4 αμπι Ποπ αλίετ ας τε[ο]αῖς ργο- 

]εείαο αρρατεαμἰ. Οιιοά απϊάσπι Ιπίες Πρπα ρενπὶοϊο[α ε[ζο 
ἀἰά1οΙΠΙ, τπτ ο αῖδ ᾳποφιιο (Υπιρίοπιαίρας οπιπίρι5, 4μαθ 

Ἰοο Πργο τεοεπ/[αΙξ, Όματο Ἱ]ο ἀπίετρτείαπᾶα Γαπί ἑα {απ-- 



ΛαΙἴ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ντο ΤΠΟΠΜΝΗΜΑ 603 

Εά. Οἶατι. ΤΧ. [275.] Ἶ Ἐά. Ραΐ, ὙΥ. (455.) 
κοῦντα μὴ σαφῶς εἰρῆσθαε, τῶν αποδεδειγµένων ἐν ἑτέροις 
. , ’ 3 [ , νο δέ 
ἄναμιμγήσκοντα µόνον, οὐ κατα διέξοδον διδασκαλίας αὐτῶν. 

ποιούμενον. 

λη. 
» ολ , ’ ] , - Ἆ - ἄκρεα αεὶ τουτοισὲ τὰ μὲν ψΨυχρὀτερα ποδῶν καὶ χειρῶν. 

ευ η ἃ 3 : Δ ῃ , 
πολυ δὲ περὶ τοὺς παροξυσµους μαλιστα, πάλιν τὲ βρα- 

δέως καὶ οὐ καλώς ἀνεθερμαίνοντο καὶ πάλιν κατενόουν 
μαὶ διελέγοντο. 

Τὴν ποικιλἰαν τῶν γενοµένων συμπτωμάτων τοῖς τότὲ 
νοσήµασο διηγεῖταο, μοχθηρών ἁπάντων ὄντων. 

λ9’. 

Ματεῖχε δὲ ἢ τὸ κώμα συνεχώς, οὐχ ὑπνώδες, ἢ κατὰ πό- έ 1 έ χως; ουχ 6» 1] 

νων ἄγρυπνου. 

ἵαπι ϱπαθς- ορίουτα νἱάεπίατ εἳ απαε ἀεπιοπβίταν ης αἶτας, 

{[ο]απι αἆ ΠΙΕΠΙΟΓΙΔΤΩ ΤΕΥΟΟΒΡΟ, Ἠοπ απίεπι αρ[ο]αίαπι ἐτα- 

ἆαπι εοτυπι ἀοοίτίπαπι. 

ΧΧΧΥΠΙ. 
Ηὶς ππαπµµπῃ αο ρεάμπα επίγεπια [επιρετ [ηρίάίοτα ππµ]εο-- 

6ιε ππακῖπηε εἶγεα επαοετῥαξίοπες, αο τµτ[ις ἰεπίε πε- 

αµε Ῥτοδε τεοαίε[εεδαπε, Τιεγμπιφμε εἲ ἰπεε[ιρεύαπε εἰ 

ἰοφιεδανιξιγ. 

γατιείαίεπι [ψιπρίοππαίαπα, 418ε πποτΡρί εἶις {επιρεί[ία- 

5 Παρεραηπί, οοπιπαθιποταί, 4µαε [απί οπιπῖα Ῥτανα. 

ΧΧΧΙΧ. 

Έος αμίεπι αμῖ α[[ιάμε [ορογ πο [οπιποίεπέμς ἀειϊπεαι 
αμι ρὶριίαε εµπι ἰαδοτίόις. 
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Εά. Οµατε, ΥΧ. [279. 274. Εά. Ῥαΐ. Ὑ. 455.) 

Σαφὲς καὶ τοῦτ ἐστὶ τῷ μεμνημένρ τῶν 7εγθαμμένων ἕν 
τὲ τῷ περὶ τοῦ κώματος γράµµατι καὶ τοῖς ἐμπροσθεν ὑπομνή- 
µασυ. ὅταν γὰρ ἐγρηγορέναυ μὲν ἀνεῳγόσυ τοῖς ὀφθαλμοῖς οἱ 
κάμνοντὲς μὴ δύνωνται, μύσαντες ὃ) αὐτοὺς ἐλπίδι τοῦ κοι- 

μηθῆναυ διαμένωσιν ἐγρηγορότες, τὸ τοιοῦτον καλοῦμεν 
οὐχ ὑπνῶδες κώμα. εὲ δὲ καὶ πόνος τις αὐτοῖς παρείη, 

προδήλως ἀγρυπνήσουσι μᾶλλον οἳ οὕτως ἔχοντες, ὡς μηδ᾽ 
εἰς φαντασίαν ὕπνου τε ἀφικέσθαι λεπτοῦ. «γίνεται γάρ τι 
καὶ τοιοῦτον τοῖς οὕτω κω- [3274] µατώδεσιν ὡς ἐν μὲ- 
Φορίῳ καθίστασθαι τῶν τ αἀκριβῶς ἐγρηγορότων καὶ τῶν 
ποιμωμένων. 

μ. 
ῃ , υ ὁ , , 

Κοιλίαν ταραχώδεες τοῖσε πλείστοισὀ τούτων, διαχωρήμασιν 

ὠμοῖσε, πολλοῖσι, λεπτοῖσι. 

Σὔδηλον μὲν κκ τούτων ἐστὶν ὡς οὐ προσέχει τῇ 
τῶν διαχωρηµάτων ἐδέᾳ κατὼ τὴν τῶν καυσωδῶν νοσηµά- 

. 
ἣεο Ἠοο αιϊάεπι οΡίουταπι ε{ὲ, ααἱ ϱα Παβρεαῖ 1η ΠΠθ-- 

πιογία, ααε ἵπ Ίργο 4ε οοπιαίε ἱγαδιία [απ εἴ 1π Ρτ]οζὶ- 

Ρις οοπιπιεηίατ]ϊ. Όσαπι επῖπι Υ{ριίατο αοστὶ αρετίῖ8 οοιι- 

16 ποπ ναἰεπί, [εὰ οοππϊνεπἰ [ρε {οπιμῖ οομοἰΠαπάϊ εί 

ν]ρ]]ες ἵαπιει πηβπεπῖ, γοοϊίαπιας 1]]αά ποια [οπιποἱεπίιπα 

οοἵπα, ΘΟιρις Π αιῖ αάῃι ἆοῑος πιαπ]{ε[ία, τ]σι]αβιέ 

Ἠ]αβΙΦ ία α[εοῖῖ, αἆεο τί πο 1π' ῬΠαπίαβαπι φπἶάεπι {εηιῖβ 

Γοπιπῖ ἀενεπῖαπί, Θιᾳπίάεπι 15, απ «ο οοπιαίο {θηει-- 

ἴατ, πα νο ε]αδπιοάί οαμἰάάαπα, αξ πιεά!Ι Ιπίες Ρίαπο 

νιρῖ]ες Ιπίετοεάαπί εἰ ἀοτια]εηίες. 

ΧΙ, 
Ηογια μἰεγίσφμε αἰυὶ ἀε]εοιοπίδις ετµᾶις, τεπμίδιςν «ὐ-- 

Ρίο[ις εμγδαδαμέγ. 

γε] Ἠίπο Ηηαθί ποπ αἰεπάενε Ηιρροοχαίεπι 1π ἀἴσπο- 

[οεπάϊθ ατάεπίῖρας πιοτρίς [ροοίεπα ἀε]εοίίοπα.  Οτιάα 



ΚΑΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΊ0 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΙ. ϱβ05 
ΓΕ. (Ματ. ΙΧ. [274] Σά. Βα[, Ὑ. (405.) 
των διάγνωσι». ὠμαὰ γοῦν ἔφη καὶ λεπτὰ καὶ διαχωρούμενα 

τοῖς τὀτὲ καυσουμένοις γίνεσθαι, μήτὲ χολωδών ακράιων 

μήτε συντήξεων μνηµονείσας , ἅ τινες οἴονται µέγισια γνω- 

ορίσματα καύσων εἶναι πυρετών. 

μα. 
Οὖρα τὰ πολλὼ λεπτὰ, κρίσιµον οὐδὲ χρηστὸν οὐδὲν ἔχοντα. 

᾿Ἐν ταῖς περὶ τῶν οὔρων διηγήσεσιν εἴωθε τὰ συµβε- 
βηκύτα γράψας αὐτοῖς µηκέτι προστιθέναι πότερον ἀγα- 

Φοῦ τινός ἐστιν Ἠ κακοῦ σηµεῖα, μεμνῆσθαι νοµίζων 9μᾶς 
ὧν ἐμάθομεν ἐν προγνωστικῷ καθόλου, περὶ κακίας τὲ καὶ 
ἀρετῆς οὕρων. ἐνταῦθ᾽ οὖν µου δοκε προστεθεικέναι, 
καΐτοι προειρηκὼς αὐτὰ λεπτὰὼ, διότι προσέγραψεν αὐτοῖς 
τὰ πολλά. µμεμνημένος γὰρ ὅτυ καὶ δι οὔρων πλήθους 
αὐτὸς ἡμᾶς ἐδίδαξε γίνεσθαέ ποτε κρίσιν, ἐπεσημήνατο νῦν 

ὅτι καὶ πολλῶν ὄντων αὐτῶν ὅμως οὐδὲν ἦν κρίσιµον οἱ δὲ 
χθησιόν’ οὐ γὰρ ἐκκαθαίρουδα τὸ σώμα καὶ κινοῦσα τὼ 

Πΐαφπε ἀῑοιί εἰ ἰεπαία απὶ ἴππι {επεβαπίατ {εῦτε αγἆεπίε 

ἀε]εοῖ[[ζε, πεο γετβραπι {εοΙί ᾖε πιετῖς Ρ]]]ο[ίι γε] οο]]1ᾳ18- 

Ποπίρας, «παε οφυα]άθπι 1πάϊοία ο[[ο {ερτίαπι ατἆεπίῖαπι Π]ῆ- 

πῖπια ΕΧΙ[ΗΠΙΔΗΩΤ. 

ΧΠΙ. 

Ὀτίπαε παµ]έαε, ΓΕΠΜΕΣ, πεφµε ]ιάιεαιογί, πεφιιε Ὀοπὶ φμῖο- 

σµαπι [αδεδαπὲ. 

Ὀμι ἄε απηῖ ββἱΕ, ᾳπαε αοοἰἆεγιπί ΐ9 [ο]οί (παᾶςνς, 

πεο αἀάετεο, Ῥοπαπι αη ππα]απι ἀεπαμοϊιεπί, πο Ῥραΐαμς 

4παθ 1π ρταε[αρ]ῖ ἀἰάΙοίππιι 1π ππϊνετίαπι ἆθ νΙΠο νε 

Ῥοηϊίαίε ππίπαταπα ππεπιοτῖα ΤεΠΕΓΘ. Ἠϊο α]απχιῇε Ρραΐο, 

ᾳπαππαπι «86 ἀχοταὶ εί[ε ἴεπαες, απο 115 αἲ[οτῖρ[ογ{, 

πηπ]ίαε. ΊἈΝαπι ππεπιος ἀοουμίι[ε [ε πια] Π(αάϊπε γΙΠᾶγΕΠι 

ἱπέοτίπι ]αζ{οίαπι Πευί, ἱπάϊοαγίέ Ίος Ίοοο, απαπινῖς πι]- 

ίαο ε[Γεηί, η Ηὶ {απιεπ ἀεογείοτ] {μ1[Πε, πθο Ῥομί, ἨἈε- 

4πθ 4πο ριχβατεἰ οοἵρυςφ εἰ 1η[ε[ἑαηίία αμπογοχεί, ν]άςίιιν 
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Εά. Οπατι. ΙΧ. Γο74. 975.] Έά. Ῥα[, Υ. (405.} 
λυποῦνια φαίνεται νῦν ἤ φύσις ἐργαξομένη τὸ πλῆθος τῶν 

οὕρων, αλλ ὥσπερ ἔμαθες ἱδρῶτάς τὲ καὶ διαχωρήµατα 
ποτὲ μὲν ὡς συμπιώµατα τῆς κατὰ τὸ σώμα περιουσίας 

τῶν μοχθηρών χυμῶν θκεφᾶμε ποτὲ δὲ ἐκκαθαιρούσης 

αὐτὸ τῆς φύσεως, οὕτω καὶ νῦν τὰ οὖρα πλεοναζούσης 
υχρόνηεος ὀθῥώδους ἐν τῷ σώματι συμπτώµατ ἐστί. διὰ 

τοῦτ᾽ οὖν αὐτοῖρ προσέθηκε τὸ κρισιμὸν οὐδὲν οὐδὲ χρη- 

στὀν. ἐξεκρίνετο γὰρ ἤτου διὼ πλήθος ἄμετρον, οὐ δυνα- 
µένων αὐτὰ τῶν περιεχόντων μορίων στεγειν, ἢ διὰ δήξιν 
ἰσχυρὰν ἀνιωμένων τε καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὴν ἀπόκρισιν 
ἐξοριιώντων. τοιαῦτα δὲ κατὼ τὴν αὐτὴν ταύτην κατάστα- 

σεν ἐγένετο καὶ διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρινόμενα, καθὀτι προεί- 
ϱήται καὶ δηλονότυ καὶ οἳ ἱδρῶτες ἀνάλογον αὐτοῖς ἧσαν. 

μβ. 
39 . - -” »” 

Γ 375] Οὐδ' ἄλλο κρίσιµον οὐδὲν τοῖσιν οὕτως ἔχουσιν 
ἐπεφαίνετο, οὔτε γὰρ ἡμορῥάγευ καλώς οὔτξ τις ἄλλη 

τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις ἐγίνετο κρίσιος, ἐθνησκόν τὲ 

Πππο Ἰποία παίιτα παπ]έαπα ππίπαπας Γεᾷ αποπιαἁπιοᾶπι 

ἀϊάϊοϊ[α, [αάογες εἵ ἀε]εοίῖοπες απίεγάαπι, πί [αρεγβαιίαιἶς 

Ἡππιογιπα 1Π ΟΟΥΓΡΟΥΘ ππα]οταπα [Ὑπιρίοππαίας εχοεγηῖ, Ἱπ- 

Ίογάαπι εχριιραπίο Παϊίπτα, Ἱία πππο αβιπάαπς 1π ΟΟΓ- 

Ῥογο [ετο[ Παπιοχῖς Γαπέ πτίπαο [γππρίοπιαία, Ἰάεοατιο εἶδ 

αάῑάῑξ, πμ] ἀσοτείοτῇ «ααίοααπι νοὶ Ῥουἳ, Παπάσπι 

χεάεραπίαγ, απία οὗ π]πιῖαπι οορῖαια ϱα5 να[α [π{πετο 

ΠΟΠ Ροΐεταπ!, γε] αιιοά πιοτᾷαοἰϊαίε γεμεπιεπΏί οΠεπάσγε-- 

τπτ, ἀΐαπε αἆ εποεγπεπάαπι οοπἰεπάετεπί.  Πι]αδπιοςί 

εἴἶαπι αο αρία ἰεπιρε[αίο εταπῖ απαθ Ῥες γεηίτεπι εκ- 

οεγπεβραπίας, αἱἲ εΠι [αρτα ἀῑοίαπι. Εί νετο εἴῖαπι Γαάογος 

116 εταπἰ οοπ[επίαπαϊ. 

ΧΙΙ. 
Ίγεφιι φμἰοφμαπη αἰμά [ο α[Γεοις ἀεογειογίμπα αρρατεδαι; 

πεφιμε [απσηῖς ο πατίδις ρτο[μεδαὲς πεφια αὔ[εε[}ως αἰως 

ευ εοπ[ιεεῖς ]μάἰοαεοτίμς εἀεδαιμγ, πιογἰεδαιµγφιε Ἱπιδ-- 
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Εά. Έμασι, ΤΧ. [275.] Ἐὰ- ΒαΓ. Ύ. (435. ) 

ἕκαστος, εἰ τύχη» πεπλανήµένως, -τὰ πολλὰ περὶ τὰς κρί- 

σιας, ἔκ πολλοῦ δέ τινες, ἄφωνοι, ἑδρώντες πολλοί. τοῖσο 

γοῦν ὀλεθρίως ἔχουισι συμβαίνει ταῦτα. 

Τῶν μὲν οὖν ὀλεθρίως ἐχόντων Ἑυνέπιπτε ταῦτα, ἃ 
κατέλεξεν ἐνταῦθά σου, τὸ τῶν ὀλεθρίως ἐχόντων καυσω- 
δῶν συμπτώματα. προακήκοας δὲ πολλάκις ἤδη διὼ τί 

τῶν εἰρημένων ἕκαστον ὀλέθριόν ἐσει' τοῖσι μὲν ὀλεθρίως 
ἔχουσι ξυνέπιπτε ταῦτα. 

, 

Υ. 

1Ιαραπλήσια δὲ καὶ τοῖσε φρενιτικοῖσυ. 

Συμπληρώσας τὸν περὶ τῶν παύσων λόγον ἐπὶ τὰ συμ- 

βάντα τοῖς φθενετιαοῖς μεταβαίνει προσχώμὲεν οὖν κὀν- 

ταῦθα ταῖς ῥήσεσιν αὐτοῦ. 

φμΐσφιο, μίί [ος Γετεζαι, ετταδιιᾶε ρ]εγμτήφιμα εἶτοα 

]μάίεαξίοπες φιϊάαπι ἰοηρίμς ργοάμοιϊ, Ό0οε οτδί, ππι[εὶ 

οσα [μάοτίδας, 4ερτὶ /απε μεγπἰοῖο[ε α[[εοιῖς Ἠπεο αο- 

εἰάεδαπε, 

Οπῖ ρετη]οῖο[ο λαρεραπί, Ἠᾶεο 15 αοοϊἀεραπί, αααο 

ΗΡΙ Ἠ]ο οο]]εσῖι, πἰπιίταπι (Υπιρίοπιαία ΘΕΟΣΗΠ1, απϊ Γερτα 

ατἀεπίε ]αβοχγαπῖες Ῥεγπίοῖο[ε Παβεραπί. Όποταπι Γ[γπιρίο- 

πηβίμπα ᾳποάφμε Ίαπα βπζἰν]Ι απίε {γεφαεπίεσ οἳσ Πί Ρετ- 

π]οϊο[απα» πιαἰε απἶάεπι Παβεηρας Ἠαεο εγεπεσ]ῖ, 

8 

ΧΙΙ. 

«4ιφµε ρ]ιτεπὶεεὶς εοπ[ιπα]ία μετα. 

Ἐϊπιία ᾷο αγάεπΏρας {εβγῖρας οχαβῖοπε {ταπΠΕ αἆ εαν 

απαε Ῥ]τεπα1οἱς αοοϊἀετιπῖ, Ἱαφαε οἱ Ἠἱ9 εἶας γεχρῖς αἰ-- 

Τεπάαπιη δε . 
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Εά. Οἰατι, ΙΧ [ο75. 976.] Εά. Ραΐ, Ῥ. (405.) 
μδὸ. . 

᾿4διψου δὲ πάνυ ἦσαν οὗτοι. 

Περὶ τῶν φρενιτικών ὃὁ λόγος. ἀδίψους δ αὐτοὺς γὲ- 
γονέναι φησὶν οὐχ οὕτως διὰ τὸ πολλὴν ὑγρότητα πλεονά- 
ἔουσαν ἔχειν ἓν τῷ στόµατυ τῆς γαστρὸς, «ὡς διὼ τὸ μὴ 
παρακολουθεῖν οἷς ἔπασχον καὶ νενεκρῶσθαι τὴν ὀρεκτικὴν 
τοῦ στομάχου αὐτοῖς δύναμιν. 

μὲ. 

Οὐδ' ἐξεμάνη τῶν φρενιτικῶν' οὐδεὶς ὥσπερ ἐπ ἄλλοισιν, 
ἆλλ᾽ ἄλλη τινὶ καταφορῇ «κακῇ, φνωθρῇ, βαρέως απώλ- 
λυντο. 

[ο76] Εἲ χωρὶς τοῦ προειπεῖν οὐδ ἐξεμάνη τῶν φρὲ- 

νιτικῶν οὐδεὶς, ἁπλῶς εἰρήκευ τοὺς τὀτὲ φρενιτικοὺς ἀπόλ- 
λυσθαι καταφορῇ νοθρῇ, πιθανὸν ἦν ἀκοῦσαυ μεταπτώσεως 
εἰς λήθαργον αὐτοῖς γενομένης, οὕτω διαφθείρεσθαι. περοει- 

ΧΙΙΥ. 

Ηι νετο [εῖ υαομὶ ῥΤοτ/μ5 εταπὲ. 

Ώο Ρ]γεπ]εῖοῖ αρῖί: Εμϊ[ο ϱο ἀῑοῖξ ποπ ΠΗΡιπᾶος, 

ποη ἴαπι οποά 15 πιμ]ία Ἠιπάίας 1π οτε νεπἰτίοα]ί 

α/Ππετεί, «παπι ᾳποά οὐδε ΡαΠεραπίας ποπ Ιπίε[Ισετεπῖ 

εἱ {αοι]ίαίεπι Ἠαρετεπί ΓΠιοπιαολῖ αρρείι[τίοεπα, 4παθ εκ- 
Πιησιαεραίατ. 

/ 

ΧΙ. 

Νμ]ίως ρ]γεπλίοογµπα Γμγίο[ε ἵπ[απίνίε, φμεπιαάπποᾶμπα ἵνπι 
οαειετὶς αεεῖαἰε, [εὰ αἰία φιμαάατι οαἴαρλοτα πιαία ας 

ἰεπία Ετανϊτεγ ἐπιεγίῤδαπε. 

Θἱ ἨΠΟΏ Ῥταεᾶϊοετεί, πεο Ρ]γεπϊίοοσαπι να]άᾳε 1η [απὶ-- 

νῖϊ απἴδαπαπι, [ο Ππιρµοίίες ἀῑκι[ει, Ρταε[εηίες Ρ]τεπ- 

εἶσον οαίαρΊοτα [ερπϊ Ρετῖ[α, ποπ εταί αρ[αγάαπα αοεῖ-- 

Ῥοχθ ϱο5 οοπγεχῇοπθ ἵπ Ἰοίματραπι {[αοία ἵτα ἀο[αποίος 



ΚΑΙ ΓΑ4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4ΠΊΟ ΣΠΟΜΝΗΠΙΑ 1. «009 
ΚΕ. Ο]λασί. ΙΧ. 1276. Ί Εὰ. Βα[. Υ. (405. 436.) 
θημένου δὲ τοῦ, οὐδ' ἐξεμάνη οὐδεῖς, εὐλογώτερόν ἐστυ ανω 

καταφορᾶς αὐτοὺς ἀπόλλυσθαυ μένοντας φρενιτικοὺς, ὅπερ 
ἐστὶ παραφρονοῦντας, ἐν τούτῳ γὰρ μόνῳ διηνεκώς ὑπάρ- 
χοντο µετα πυρετοῦ τὴν φρενῖτιν νοοῦμεν, οὐέδὶ διαφέ- 
ρουσαν ἄλλῳ τῆς μανίας πλὴν τῷ πυρετῷ. φρενῶν μὲν 

γὰρ ἄμφω βλάβαι. τὸ δὲ χωρὶς πυρετοῦ τῶν µαινομένων 
ἴδιον, ὥσπερ τὸ σὺν πυρετῷ τῶν φρενιτικῶν. Θαυμαστὺν 
οὖν οὐδὲν ἠΘροισμένων ἐν τῷ σώματυ χιμῶν ὠμών, ὡς τά 
γὲ διαχωρούµενα τὴν ἔνδειξιν ἐποιήσατο, κωµατωδεις τὲ 
ἅμα καὶ παραφρονοῦντας (496) γενέσθαι, κωματώδεις 
μὲν διά τὲ τὸ πλῆθος καὶ τὴν ψυχρότητα τῶν ομῶν χυ- 
μῶν, παραφρονοῦντας δὲ, διότι σηπόμενου δριμύτητά τε 
καὶ θερμασίαν ἐγέννων. 

ματ. 
᾿Εἴσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοὶ, περὶ ὧν γεγράψεταυ. 

3 ” ε ) π ’ - 

«4ναμνησδώμεν ὃ) ὅτι προειπωγ, Ίν καταστασις των 

ε[ῖε, ΆΝιπο απ Πε ρταεβἰοίαπι, ποο να]ἀο 1π[αηϊνΊε 
ααἴδαααπα, Ρτοραβί]]αβ ε[ι ρεγη(ῖε ομπα οαἴαρμοτα, Ππιαιειι-- 

ἴες ΡΗΤεΗΙΙ1608, ου ε[ι ἀεπιεπίες: Ίοο επῖπι [οτε 

[ο]ἱο οσπι {εῦΌγε Ρ)γοαεἶαι βοοϊρἰπααδ, πα]]α το αα ἆᾱἷ- 

Παπίεπι α πιαπῖα, Ἰά ε[ι Ἱηπ[απῖα, Ύοµαπι {ερτε. Μεηῖῖς 

Παπϊάεπι πίτααθ ποχα εβ, [εᾷ ρτορτίαπι Ππ[απῖεηῖαπα ε[ῖ 

{εργο Ίρετος ε[ε, αἱ {ευγιοϊίατε ρ]ιγεπϊΙοοταπα. Άοι εῇι 

Ιστία πλΙγαπι 1Π ΟΟΙΡΟΙΘ ογμάῖ5 ου]]εοίῖ Πιππονῖραςδ, υἲ 

εχοτγεία οοπιπιοπ[ἰταγαηῖ «ε[ἴε, οοπιαίο[ος 1ο Ππιπ] εἰ ἆε- 

πιεηίες εΥα[{[ε: οοπιαἰο[οθ αμἶάεπι εκ πια] Μαάῖπε εἰ {τί- 

δοτο {ποσογιπι οτπάοταπι, ἀεπιεπίεδ, αιοά Ρρυίγε[οεπίεδ 

αοτεάἴπεπα ρατίεραηί εἰ 8Ίογεπι, 

ΧΙΥΙ. 
44ὲ εταπε εἰ αἰίαο [εῦτες, ἂε φμίδιως [ογίδειιω». 

Πενοουεπημθ αἆ ιπεπιοτίαπη, «Ομαπάο ροβαπαπα {αρτα 
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Εά, Οµατε. ΙΧ. [στο] Εὰ, Βαῇ. Υ. (429.) 
γενομένων καυσώδης, ἣν δὴ καὶ διηγησάµενος ἐφεξῆς πάντ. 

αὐτοῖς τὰ συμβάντα καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν εἰπῶν, παρα- 

πλήσια δὲ καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν. εἶτα καὶ τὸν περὶ τού- 
των Λόγου ἅπαντα πληρώσας ἑξῆς ἐπήνεγκεν σαν δὲ καὶ 

ἄλλου πυρετοὶ περὶ ὧν γεγράψεται. δηλοῖ γὰρ ἐν ταύτης 
τῆς λέξεως πυρετῶν εἴδη τὸν κπαῦσον εἶναι καὶ τὴν φρενί- 
τιν, καῦσον μὲν, ὃς ἂν διηνεκὲς ἔχη δίψος μετὼ διηνεκοῦς 

πυρώσεως πολλῆς, φρενῖτιν δὲ, ὡς ἂν συνεχὴς ὤν, ἅμα καὶ 

παραφροσύνη γίνεται διηνεκεῖ. 

[ά 

μὲ. 
Στύµατα πολλοῖσιν ἀφθωδεα, ἑλκώδεα, ῥεύματα περὶ αἰ- 

δοῖα πολλὰ, ἑλκώματα, φύματα ἔξωθεν, εἴσωθεν τὼ πα- 

ρά βουβῶνας. 

3 ’ 3 ” 

Σἱρήκευ μὲν ἐμπροσθεν καὶ περὶ τούτων. ἆλλ ἓν τῷ 
κατὼ µέρος ὑπὲρ ἑκάστου λέγει, µέχρι τοῦ φΘινοπώρου 
τὰς τῶν ἐρυσιπελάτων γενέσει εἰπων προελθεῖν, εὐδηλός 

ἀῑκίε, {εργίαπι ατἀεπίῖαπαι, (παο ν]σεραηί, Ίπεο εταί 1ᾶ- 

ταταν πΐ(αε Ἠαπο παχταν]ί εἳ απαο 119 αοοϊζετιαπῖ ογᾷῖπο 

οπιπία; οἱ ἀεϊπάς τασ/[ας ἀῑκιί, [ι]ία οἱ Ῥ]ητεπι[]οῖδ; Ῥο[- 

εα Ίαπι ἀΠραίαίῖοπο ἆε Ἠ]5 Ῥεταεία Ἱπία]ετίε, εταπί Ῥτας- 

ἴεγεα α]ίαε {εῦγεςδ, ἆθε ααἴρας Ίαπι αοίυπγας [απ]. ΊΝαπι 5 

νετρῖς Γερτίππι ε[[ε [ρεοῖεςδ, {εργεπι ατἀεπίεπι εἰ Ῥ]γεπῖ-- 

επι οΏεπα1ῖ: {ερτεπι ατἀεπίεπι, ααοά Ῥετρείπαπι ἨαΡρεαξ 

Πάπα ομπι Ρετρείπο εἰ πηπ]ίο ατάοτε, Ῥ]τεπΙπι γετον απ 

ᾳμαο {ὲ α[Πάαα, ππαφαο ἀεππεπίίαπι Ρετρείαθπι Ἰαβθαί, 

ΧΙΥΗ. 

Ονα πιμ]εὶς αρ]έλμο[α, μἰεεγο[α, [μπίονες αἲ ψμάεπᾶα παιῖ- 

(ας; πἶοετας ἱμθθτοιμία ἴπεις εἰ ετίτα εἴγοιμπι ἴπρμίια. 

Εί απίε οπ]άεπι ἄο 19 [εΓπποπθπα Ἱαρυ, Ύεταπι 

απῖα ἆθο Ἱποφιο(αε Γεον[απι αριί, Ῥο[θαηιαπι αἆ απίιι- 

ΠΙΠΙΙΩ π[ᾳαθ  σεπεγαίοπεια ῥρτοποίαπι [αουί {1ᾳμῖςφ ἀῑκ]ῖ, 



ς ΚάΙ ΓΙ 4ΗΙΝΟΣΙ ΕΙΣ απτο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1, τοι 

Γὰ. Οµαχῖ. ΓΣ. [076. 977.] Εά. Ῥα[. Ύ. (4260.) 
ἐστι καὶ περὶ τῶν νῦν ἐφεξῆς αὐτοῖς γραφομένων ἁπάντων 
ἐνδεικνύμενος παὐτό. πατὼ τοῦτ οὖν αὖθις ἐμνημόνευσε 
τῶν αὐτῶν. 

μη”. 

[077] ᾿Οφθαλμίαι υγραὶ, μακραὲ, χρύνιαν μετὰ πόνων, 
ἐπίφύσιες βλεφάρων ἔξωθεν, ἔσωθεν, πολλὼν φθεἰροντὲς 
τὰς ὄψιας, ἅς σῦκα ἐπονομάζουσιν. 

ε » , ] , 3 ” 

1 τοῦ πλεονασαντος χυμοῦ περιουσία ὅνττον ἔοικεν 

ἔχειν εἶδος ἓν τῇ κατὼ πάχος καὶ λεπτότητα διαφορᾷ, κα- 
’ 3”, 238 .] 3 3 « ” ἀπ , Γ 

ύαπερ εἴωθεν αεὶ σχεδὸν ἐφ ὑγραῖς καὶ νηνέμοις γίνεσθαυ 

καταστάσεσιν. εἰ μὴ 7ὰρ οἰκείοις τις τοῖς γυμνασίοις 
χρώµμενος ῥιπίξει τὲ ἅμα καὶ διακαθαίρει καὶ κινεῖ τὸ σώ- 
µα, πλήθος ἀθροίξει χυμῶν καὶ παχέων καὶ λεπτών" πα- 

χέων μὲν διὰ τὴν ἀργίαν, λεπιῶν δὲ καὶ ὑδατωδῶν, διὰ τὸ 
” ” ή [ή ρω 

μὴ κεκενώσθαι. τῆς μὲν οὖν λεπιότητος αὐτῶν τεκμήρια 
τά τὲ κατὰ τὴν γαστέρα διερχόμενα λεπτὼ καὶ τὼ οὖρά γ8 

Ῥ]απε ἆε 118 ᾳπαθ πμπο Ροβ επ ἀε[οτιραπίατ οπιπῖριαφ 

1άεπι ο[επά!ί, Ἡαπο ΕΙΡο ἆε οαμία εοτηπάεπ) Ιἴεγμπι πιε- 

πη]Π1{, 

ΧΗΥΠΙ. 

Παρριιμάϊίπες ἠµππιάαε, ἴοπραε, ἄἰιέμγπας, οιπι ἀοἰοτίδις, 

ερίρ]γ[ες ραἰρεύταγιπι [οτίς, πεις αἆπα[οεδαπέμγ, φµαθ 

πιμ[ΙΟΥΙΤΙ Οεµίο5 ρετζεγεπε, Φα» Πιεο ποτηϊπαξ, 

ΑΡραπάαπθ Ἠππιογῖ [αρετῃιιίαν νιάείας ἀπρ]ῖοεπι 

Ἡαρετο [ρεοίεπι ἀπ ογα[Πίεί εἰ (επιίαίϊς ἀῑΠετεπίία, τί 
{οτε Ἱπ Πιπ]αϊ εἰ ἰταππ]]] ἱεπιρεβαίτοιις Πεγί Γεππρε 

{οιεπῖ, ἵΝαπι ΠΠ Ρρεοι]αγίρας πἴεις εχοχοΙ{αϊοπῖρις νεπ- 

ε]ες οοτραθ εί {οί ]η[ίγεν οοποΙίεδαπςε;, οορίαπι 4οθίΥα- 

ΐ6 οτα[Τογαπα Ἠάπιοχαπα εἰ ἰοπαῖαπ:  οτα[οχαπι Ῥτορίες 

Γοεοχᾶῖαπι, ἰεπαίτπη οἱ αφ πο[οχαπι, ᾳποᾷ ναοπαί ποπ ΠΕ, 

Γοπυία1ς Ιδίίας εογαπι οοπ]εοίπτας [απῖ, εα 4148 Ρρεγ αἷ- 

νι εχοργηαπίαχ ἵθπι]α Απι]εδαμθ πἨχίπαθ:  οχα[Πα1οῖ, 
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Εάἀ. Οµατι. ΙΧ. [277.] Εὰ. Βα[, Υ. (406.) 
τοιαῦτα γενόμενα" τοῦ δὲ πάχους τό τε χρονίσαι πᾶν καὶ 
τὸ συνεδρεῦον τοῖς πλείστοις κῶμα. καὶ τούτων οὖν εἰκό- 
τως οἷς ἐπ᾽ ὀφθαλμοὺς ἔθῥεψε τὸ πλῆδος, ὑγρᾶς μὲν 

ὀφθαλμίας εἰργάσατο διὰ τὴν λεπτύτητα, τὰς δὲ τῶν βλε- 

φάρων ἐπιφύσεις διὰ τὸ πάχοο. τοῦ γὰρ ἐπιῤῥέοντος τοῖς 

ὀφθαλμοῖς χυμοῦ τὸ μὲν ἐκκρινόμενον ὑγρὸν ἐργάζεται τὰς 

ὀφθαλμίας, τουτέστε μετὰ ῥεύματος ὑγροῦ καὶ ὑδατώδους, 
τὸ δὲ παχύτερον ἐμπλαττόμενον τοῖς πάσχουσι µορίοις τὰς 
ὀχθώδεις ἐπαναστάσεις. ὕσον δὲ ἐν τῷ βάῦδει τῶν ὀφθαλ- 

μῶν ἐγένετο τοῦ παχέος χυμοῦ τὰς ὀδύνας εἰργάδετο. 

μθ.. 

᾿Ἐφύετο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκέων πολλὰ καὶ ἐν αἰ- 
δοίοισυ. 

Τὰ διὼ τὸ πάχος τῆς ὕλης ἐπιφυόμενα τοῖς βλεφάροις 
3 ” 3 3 3 ” α΄ ” 

οὐκ ἐνταῦθα µόνον, αλλα κπὶ τῶν αἰδοίων ἔφη γενέσθαι, 

καὶ εἴ πού τι µόριον ἄλλο συνέτυχὲν ἑλκωθῆναι, τοῦ πάχους 

ᾳαοᾷ οπππε ρτούποϊιίητ αἱ Ῥ]ηγϊπηῖς εΠ α[πάεπς οοπια. Ἠ]8 

6Γ6ο ππεγ]ίο, μἴρας αἆ οεπ]ος α[Ππεπίῖα νεγσεραῖ, Ἰπηῖ-- 

ας Πρρί(μάϊπες {εοῖί οἳἨ Ἰεπμϊίαίεπι εἴ ρα]ρεῦτατΙΠΙ ϱεΓ-- 

πλίπα, σαα[α ογα[Π1εῖ. ΊΝαπι φποᾶᾷ εκ Ἠμπιοτε 1Π οευ]ος 

ππαπαπ{α Ἰαπιϊάϊ εχϊτεί, {εοΙί Πρριπάϊπεδ, ΊἸοο ε[ ουπι 

Βιπίομα Ἱπι]άα οἳ αηπο[α; ογα[Πις Υετο ρατίῖρας αἆ]αο- 

τε[οεπς α[[αοίῖς, ἴαρῬετοι]α εχοιἰανϊί, οο]]ῖαπι πιοάο. Οιοά 

νογο οτα[ι Ππππογῖ ἵπ Ρτοίαπἆο οοα]ογιπα εγαῖ, ἆἄο]ογεΒ 
Ρερευ1 ε 

ΧΙΙΧ. 

Έπα[οεδαπέμγ υεγο εἰ ἵπ αἰῖς μἰοετίδις Ἱπμίία εἰ πι Ρι- 

ἀεπαὶς. 

Οιιας πιαἰοτίαο εγα[Πά(πο 1π ραἱρεῦτῖς εκοτε[οεραΠ!, ᾿ 

ΠοἩ Ἠΐο ἰαηίωπι, Ὑογαπα ἵπ ραάεπάῖ ᾳαοᾳπο εκ{[ΗΠ/(ε αἲί 
οἳ {Π φιια ραῖθ αἰία {οτίο ε[Πεί εχι]οεγαία, Ἰπιοχαπι ογα[--΄ 



ΚΑΙ 14 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ 41ΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Τ. 708 
Εά. Οἶνατι, ΤΝ. Ε277. 978δ.1 : Ἐά. Ῥα[. Ύ. (426.) 
τῶν χυμῶν, ὡς εἴθηται, τὰς τοιαυτας ἐπιφισεις ἐργαξομέ- 

- 3 ΄ 

νου" καλοῦσι ὃ αὐτὰς οἳ πολλοὶ μύκητας. 

; 

ν. 
”άνθρακες πολλοὶ κατὰ θέρος καὶ ἄλλα, ἃ σῆψις καλέεταυ. 

[275] Καὶ διὰ τὸ χρονίξειν μὲν ἓν τῷ σώµατι τὴν 
κακοχυµίαν ἡ σηπεδωὼν φηὐξάνετο, τοῦ θέρους δ' ἐπιλαβόν-- 

τος, οὐδ' αὐτοῦ τοὺς ἐτησίας ἔχοντος, ἔτι καὶ μᾶλλον εἰς 
ἄχκρον ἀφίκετο καὶ διὼ τοῦτο θερμὰ νοσήματα πλείω τε καὶ 
κακοηθέστερα τών ἐἔμπροσθεν ἐγένετο. δέδεικται }ὰρ ὅτε 
καὶ ὁ ἄνθραξ ἐκ θερμῆς µέντου πυρῥότητος, παχείας δὲ κα- 

τὰ τὴν σύστασιν ὕλης ἔχει τὴν γένεσιν. 

να. 
᾿Εκθύματά τε μεγάλα. 

ΠΙρόδηλον μὲν ὅτι παρὰ τὸ, ἐκθύειν, ὅπερ ἐστὶν ἔξορ- 

βΠε, πὶ ἀῑοίαπα εἴῖ, ε]ησπιοςί εβιοϊεπῖε εχοτε[οεπίῖας, (1π88 

{αηβο8 Υ]ρο γουαηϊ, 

1.. 

(θατδμπομίί αε[έαιε ηΜΕί εἰ αἶια οµαε ῥμιγεάϊπες φοεαπὲµη. 

Αἴαπε ᾳαοά οοπιποτατείαχ 1Π ΟΟΙΡΟΓΘ Ῥγανμ8 Ἠππιος, 

Ριίγεάο. Ιποτε[οεραί; αε[ιαῖε Υετο εχοῖρΙιεπίε, πεπε 1ρία 

εἰε[ιας Ἰαρεπίε, ππ]ίο πηαδὶς εγα]ιί,  Ἱάεοααο οα]ίάϊ 

πιοτβῖ Ρ]ατεθ εἰ ρτῖοτῖρᾳςδ πιαΙρηῖογες ν]ρυθτηπί. ΌΠεῃ- 

ἀἴπιας επῖπι οατραπου]απι εκ οα]άο απἰάεπι ΊἛινοτο, νε- 

τησ ογα[ἵα πιαίετία οοπΠΙ Μα]. 

! Ι1. 

Ῥμ[ἐμίαε φοφµε πἹαρπας. 

Δρετίαπι εβ αὖ ἐκθύειν, αποᾷ ο ἐξορμᾶν, 1ὰ ο[ι 
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Ἐὰ. Οµατι. ΙΧ. [278.] Εά. Ῥα[, Υ. (456.) 
μᾶν, αἱ πθοσηγορία τοῖς ἐκθύμασι γέγονεν, ἐπὶ τῶν αὐτομά- 

τως ἐξανγθούντων κατὼ τὸ δέρµα. Ὑγένεσις ὃ' αὐτοῖς ἐκ τῶν 

περιττῶν δηλονότι χυμῶν, ἀλλὰ καὶ τῇ ποιότητυ προσηκὀν- 

τως ἔπεται, τῶν μὲν χυμῶν λεπτών ἑλκώσεις ἐργαξομένων 

μᾶλλον ἢ ὄγκους, τῶν δὲ παχέων εἰς ὄγκον ἐξαιρόντων τὸ 

δέρμα. πρόδηλον ὃ ὅτι ταυτοῦ γένους ἐστὶ τοῖς προειρή- 
µένοις ἐπιφύεσθαι κατὼ τὰ βῥλέφαρα καὶ τὰ ἕλκη καὶ τὰ 

νῦν ἐν τῷ δέρµατι τὴν ένὲσιν αὐτόματον ἔχοντα. 
/ 

3 γβ.. 
"Ἔρπητες πολλοῖσι μεγάλοι. 

3, ’ ’ ν 

Ἰ{εγάλους ἤτοι διὰ τὸ πολὺν ἐπιλαμβάνων τόπον ἢ διὰ 

τὸ µετ ἀναβρώσεως κακοήθους γίνεσθαι κέκληκεν. ἑκάτὲ- 
ϱον ὃ' ἀκολουθεῖ τῇ κατὰ τοὺς χυμοὺς εἰρημένῃ διαθέσει. 

ν/. 

Τὰ δὲ κατὰ κοιλίην πολλοῖσι πολλὰ καὶ βλαβερὰ συνέβαινε. 

οτµηροτα, ἀετϊναίαπι ε[ε ἐκθύμασε, 1 εἴι ραρι]ς, πο- 
11Η ἵπ 15 Ύπαε [ροπίο οχίαβεγαπε 1π ομΐθ. Ἠαεο οοἩ- 

Παπί [αρεγβῖς [οι]ῖοεί Ἰαπιογίραδ, Αίῃπο απααίεπι εἰῖαπα 

ποπ Ἱπ]ατία {αῬ[εφασπίας, απαπι ἴεπαο ΠΠΠΙΟΥΕ5 εχιι]οθ- 

Υ8ΙΙΟΠΕΠΙ Ρο[ῖαδ Ύ παπι ἔππιοχγεδ ογεεπί, αἱ ογα[Π 1π ἴπππο-- 

τεπι Ρε]]επι αἰίο]]απί, ἸΠᾳαπεί αμίεπι, ᾳπβο πμπο ἵπ ουῖα 

[Γροπίαε Γαπί ρεπῖία, ε]ησάεπι ε[ζο Ρεπετῖ οσπι 1116 φιιαε Ίπ 

Ραἱρερεῖς οἱ ιἱοείραςδ ργαεάϊσκΙξ εκοχε[οςγθ. 

111. 

Ηετρειες τιι]εῖὶς πια πεί, 
φ 

Μασπος απί ααοά πιπ]ίαπι οοσπρατεηέ ]οοῖ, απξ αιιοὰ 

αζ]αποίαπα πιαΙσπαπι εχι]οεταίίοπεπι Μαδετεπί, αρρε]ανΙς: 

υἱσυπηιιο ααίοπι Γαοσεά1ίέ ἀῑοίο Ἡάπποχαπα ν1[ῖο. 

11]. 

Όμαο αἆ αἴνμπῃ [ρεείαπε, γρἰεγίσφμε πιµίέα εἰ ποπία οοπεῖ- 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣ ΤΙΣ 43ΤΟ ΥΠΟΠΙΝΗΜΑ τ. ᾗτῃς 

Εάν ΟΊνασι, ΙΧ. [2719. 970.] Εά. Ῥα[. Υ. (1506.) 
πρῶτον μὲν τεινεσμοὶ πολλοῖσιν ἐπιπόνως, πλείστοισε δὲ 

παιδίοισι καὶ πᾶσιν ὕσα πρὸ ἥβης καὶ ἀπώλλυντο τὰ πλεῖ- 

στα τούτων, λειεντερικοὶ πολλοί. 

λαὶ διὼ τὴν ὑγρότητα τῆς ἠλικίας καὶ διότι πλείω 

προσφερύµενα τὰ παιδία διαφθείρει τῶς τροφὰς πολλάκις 
εἰκύότως ἡλίσκετο τεινεσμοῖς. . ἔστι μὲν οὖν καὶ ἄλλως ὀδι.-- 
νηρόν τὲ καὶ ὀχληρὸν τὸ πάθος, ὀδυνηρὸν μὲν διὼ τὴν 

τάσιν, ὀχληρὸν δὲ διὼ τὸ συνεχὲς τῆς ἐξαναστάσεως. ἐν δὲ 
τῇ νῦν καταστᾷσει πληθωρικῇ τὲ ἅμα καὶ κακοχυµίᾳ λεγο- 
µένη πολλοὶ μᾶλλον Λλειεντερικοί. ἀθῥωστούσης γὰρ τῆς 
καθεκτικῆς δυνά- [279] µεως ἔμαθες γινοµένας τὰς λειεν- 

τερίαο. εἰκὸς δὲ οὖν ὥσπερ ἡ Όρεπτικὴ δύναμις τῆς γα- 

στρὸς ἐνεκρώθη, ὃν ἣν ἀποσίτους ἐσχάτως αὐτοὺς γενε- 

σθαι φασὶν ὀλίγον ὕστερον, οὕτως καὶ τὴν καθεκτικὴν βλα- 
ῥῆναυ. 

6εγιπέν ϱΙΙππα φμίώεπι ἔεπιε[ππί πιωἰεῖς πιο]ε[ῖ, ρἱιτίτπὶς 
νετο ῥμετίς οπιπίθµεφµε Ἱπιρμδετίδις εοτµππφµε ρἰμγίπεί 

ΤΠΕΕΥΙΕΓΙΗΕ, [τεπίεγὶοὶ πι [11ο 

Ταπι Παπηατίαίο αείαί15, ἴππι απία Ῥ]ας οἱβῖ Γπππεπ-- 

{ες ρυετῖ, Ὠημἰχιπιεηία [αερο οοτταηριηῖ, ππεγ]ίο [επε[μιο 

οοτηριεραπίας. Ουσῖ ουπι αΠοφμϊ ἆο]οτῖβοις ε[ῖ οἳ πιο]ε- 

Πας α[Πεοίας, ἀο]ογίβομς ρτορίες ΙΕΠΠΟΠΕΠΙ, πιο]ε[ίη5 ᾳαοά 

α[Πῃάαοε ἀε[μάεπάαπα Πἱ5 μπι νετο 1Π Ίου [αΐα, απεπι Ῥ]ε- 

{πογίοααι βπια] εἰ Ρρτανίσ Πιμποπίρας {α[ῇο επιπάαπίειι 

ἀῑκίπιας, πππ]1. πιαρῖς Ηειπίογία (επεραπίηγ, ὙΝαπι ἀερι]ῖ-- 

ταῖα {αου]{αίο τεἰοπίτ]ος Πεγ] Πεπίετ]ας ἀῑάΙοΙ[Π. ΕΠ Ρροιτο 

οο[επίαπεια, [Ποπ εχἰϊποεία ἴεγτο εταί {αοπ]ία» γεπ!σϊϐ 

πι[γ]να, απἀο οἶροῦ Ῥτοτ[ι5 αἲί Ῥαμ]ο Ῥοβ εο5 {αβ1ά]- 

ν][α, [ο τειοηίτῖσεαι εἴἶααι {α][ε Ιαε[ατη. | 

ολιτνύς ΤΟΠ. ΧΥΙΙ. Χν 
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Κά. Οματῖ. ΙΧ. [279.] ’ Εά. Βαῇ, κ - (406. 407.) 

30. 
’ ΄ 

4υσεντεριώδεες, οὐδ᾽ οὗτου λίην ἐπιπόνως. 

᾿κόλουθον ἦν ἐπιφέρεσδαι τοῖς προειρηµένοις τισὶν 

οὐκ ἐπιπόνως νοσήσασε.. οσοι ὃ) οὐδεὶς οὗτος, ἀλλὰ 

τοὐναντίον (497) μᾶλλον οἵ τ ἔμπροσθεν ἅπαντες οἵ τὰ 

πρὸ τῶν λειεντερικών εἰρημένου τεινεσμώδεις ἐπιπόνως ἐνό- 
σήσαν. μήτ οὖν ἡᾗ λέξις ἡμάρτηται, καθάπερ καὶ ἄλλα 

πολλὰ τῶν ἁμαρτημάτων ἐν πολλοῖς τῶν βιβλίων ἐφυλάχθη, 
τοῦ πρώτου γραφέως  ἁμαρτόντος  ἄμεινον γὰρ ἦν γεγρά- 
φθαι, οὗτοί τε λίην ἐπιπόνως. ᾖἔνιοι μέντοι φασὶν εἰρῆ- 
σθαι τὸ οὐδ οὗτοι λίην ἐπιπόνως ἓν ἴσῳ τῷ πολλοὶ δυσ- 
ἐντεριώδεις οὐκ ἐγένοντο, δηλοῦν βουλομένου τἀνδρὸς ἓκ 
τοῦ ἐπιπόνως τὴν γένεσιν τοῦ νοσήµατος, οὐ τὸν τρόπον. 

ἔνιοι ὃ ὅτο τοῖς δυσεντερικοῖς ανωδύνως ἐνοχλουμένοις ἐἔφε- 

ξῆς εἴρηται, διὼ τοῖτό φασυ τὸ οὐδ' οὗτου λίην ἐπιπόνως 

ὑπ᾿ αὐτοῦ προστεθεῖσθαι, νοσούντων ἡμῶν τοὺς λειεντερι- 

κοὺς ἐξ ἀνάγκης ἀνωδύνους εἶναι. 

Ι1Υ. 

ΏΌΥ/οιεεγία ἰαδογαδαπί, πεφιε Πὶ αἀπιοάκπα πποἰε[ῖο. 

0οπ/[επίαπειπι εταί 1Π{εγτὶ Ἠοο ρταεάϊοιῖς οααἰραφάαπι 

ααῖ ποπ ἀο]ογο[ς αθατοίαγαπξ, θεὰ πι]]ῖς 15 ει ργαεᾷϊοίαν, 

Ίπιππο Ὑεχο οοπίτα πιαρῖς εἳ Ργίογε ΟΠΠ16ΕΦ, απὶ εἴ απῖε 

Ηοπίετῖσος ἀῑσιῖ [απῖ ἴεπε[πιο ]αβοτα[]ο ἀο]οτο[εφιιο ἄ6ΡΤο-- 

ἑαταπῖ.  Όπατε ε[ῖ Γοτία[ῇς Γογῖρίατα οονταρία, 4πο πιοᾷο 

1π πια] ΠἨρτῖς α]ῖαα πιθηᾶαο ππ]ίαο, αἃ Ῥχϊπιο ἨἩρτατίο 

οοπαπη]Ίας, ππαπ[εταηί,  ΆΝαπι τεοβῖας [οτἱρίτιπη Πε: Ἠῖᾳποα 

αἀπιοᾶαπι ἀο]οτοίε. Ομίάαπι νετο ἀῑοίαπι α]απί, πεφπε ῖ 

αἀπιοάσπι ἆο]οτο[ε, Ρετ]πάε αο ππα]1 ἀγ[επίετ]οϊ ΠΟΠ {π6- 

ταπί, νο]επίο Ἰπάίσατοε Ἡἱρροοταίο εκ Ίου ἄοίογο[ε Ρε- 

ΠΕεΥαΠΙοΠΕεΠΙ πποτβῖ, ΠΟΏ πἰοάαπι. Οπϊάαπι ᾳποᾷ ἀγ[επ[ετ-- 

οἱ ἨΠ]]ο ἀἆο]ογε α[[εοῖῖς αἀ]αποίαπι Πἱ, 14εο ἀῑσπηί, πεφαε 

Ἡϊ αἀπιοάππι 4ο]οτο[α, αἩ εο ε[ῇε αἀ]αποίαπι: τί ἀπ{ο]]-- 

ΡαπΙΗ9 Ἰεπίετίοοβ πεοε[ατίο ε[Γε ἆο]οχο ναςΠΟ5. 
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Γὰ. Ολατι, ΙΧ. [279.1 ν Γ. Ῥαῇ, γ. (497.) 

γὲ. 

3 

Τὰ δὲ χολώδεα καὶ λιπαρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑδατώδεα, πολ- 
- ΄ 3 

λοῖσι μὲν αὐτὸ τὸ νούσημα εἰς τοιοῦτον κατέσκηψεν, ἄνευ 

τε αὐτῶν πυρετῶν καὶ ἔν πυρετοῖς, μετ πόνων στρόφου 
καὶ ἀνειλίσιες κακοήῦδεες, τῶν πολλὼν ἐνόντων τε καὶ 
5 ῃ λε. . ᾱ / Π Ε Π Γ 

ἐπισχόντων διέξοδοι, τὰ ὃ ἐξιόντα πόνους οὐ Λλύοντα καὶ 
ο , 3/ 

πάμπολλα μύρια τοῦ σώματος ἐπαθον. 

3 ” , Π 4 ” - Π .» 

Ἐν τῷ προπειµένω λογῳ καὶ πᾶν εἶδος ἓν αὐτῷ συν- 
, η. 3 ο ; ’ 3 Π - 

ἕστηκε νοσήµατος, ἐπειδὴ φύσὲι διαφέρουσιν αλλήλων οἳ 
3, 3, στ 3, » 

ἄνθρωπουι καὶ ἡλικίαις καὶ διαίταιο. ἄλλος οὖν ἄλλον ἔχων 

πλεονάζοντα χυμὸν ὑπὸ τῆς καταστάσεως φηὔξησε τοῦτον, 

ὡς ἐδείξαμεν, εἶτα τῆς σηπεδόνος ἐπιγενομένης κατὼ τὰς 

διαφορὼς τῶν ἠὈροισμένων χυμῶν ἡᾗ σῆψις ἐπηλλάττετο" 

καὶ µέντου καὶ φεροµένης αὐτῆς εἰς τὸν ἑκάστῳ τῶν πα- 

σχόντων τόπον ἀσθενέστατον «φύσει πολλοῖς οὕτω συνέβη 
παθεῖν µορίοις, ὣς ἂν καὶ τῶν ανθρώπων ἑκανῶς πολλῶν 

3, στ στ υ] ; 

γἑνοµένων. εὔλογον οὖν ἠν τοῖς φύσει χολωδεσι καὶ κατὼ 

Ιιν. 

1)ε]εσείοπες αμξεπα δΙ]ίο[αε εἰ ρίπβιµες εἲ 1ΕΠπΙέΣ εἰ αφιο-- 

[αε. «4ο πιμ]εὶς φιϊάεπι εο πποτύις ἴρ[ε ἀεειμθμῖε εμηι 

οἴίτα ᾖ[εῦτες ἵμπι ἵπ ᾖεθγίδις. Τογπιίπα εµπι ἀοἰογίδιις 
αἀεγαπε, ἵεεπιφμε [ωη[μπι φοἰνι[ὲ ππαἰἰρπι. Μμίεοτωπι-- 

οµε ῥγοάειπείμπι ας [αμρτε[]ογµτα επῖέμς, αἲ πεφµε εω- 

ειωιῖα ἀοΐογες [οἴυεδαπε, πιηἰίαεφµε εοτροτὶς ρατίες γα- 
εἰεδαπειτ. 

Ῥταε[εης [ΘΓΠΙΟ ΟΠΙΠΘ 6εη5 οοπ{]πεί πιοτβῖν αιιαίεπς 

παΐιτα Ιπίεγ {ο Ἠοπηῖπες αεἰαἰίρασαιιε αἱ ν]οεία ἁπ[ίαπι,. Έπτρο 

ουπι α[ῖς αἶϊας αριπάατεί [ιοςῖ, α Παία αθτῖ Ἠππο, Ἡί 

ἀεπιοπ/[γανίπιας, αχ]; ἴαπάεπι ραίτεάῖπο εκοῖρ]οπίε, Ρι- 

ἔγε[ασ[ῖο Ῥτο ἨμΠπιογιια ἀῑ[Πεγοπίῖα οο]]εοίογαπι νατίαραϊ. 

Ίάπι πα Ἠαεο 1Π Ἰοσαπι [ε οπἶααε αεΡτο Παΐηνα 1Πρεοί|-- 

πμ οομ{ετεραί, πια]11, οααπῖα [αἱ πμ] Ποπαῖηος ε[εη!, 

εοπ{]ησδῖί ρατγίίρις Ἰαεάί. ῬΡτοῖπάε εγας ρτορβαΡρίε παίατα 

τα 
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3 υ εκ Ἅ 5η 

τὴν ἀκμαστικὴν ἠλικίαν οὔσι καὶ φροντισταῖς καὶ ταλαι- 

πωρουμένοις ἐν ἔργοις τὲ καὶ πράξεσι ταῦτα πλεονάσαι. 

τὼ δὲ λιπαρὰ συντήξεως αὐτὸς ἐδίδαξεν εἶναυ σημεῖα. τὰ 

ὃ ὑδατώδη Λεπτῆης καὶ ὀθῥωώδους ἑγρότητοςο. µπολλοῖς δέ 
3 .) ού ’ ὰ ΄ ’ 

Φήσιν αὐτὸ [32950] τοῦτο γενέσθαι τὸ νύσημα, τουτέστε 

τὸ διαχωρεῖν τὰ τοιαῦτα" καὶ γὰρ χωρὶς πυρετῶν ἐνίοις 
” Δ « , 

τοῦτο γενέσθαι φησί. τὰς δὲ διεξόδους, τουτέστι τὰς 

χὲγώσεις αὐτοῖς συμβῆναι, πολλῶν ἐνόντων καὶ ἐπισχόν-- 

των, ὅπερ ἴσως σηµαίνευ πολλών ἔτι καὶ κατὰ τὸ σώμα 
ΜΗ). σοι - 4 .. / , ᾽ 3 

τῶν ἐνύγτων ουδὲν Ίττον τας διεξόδους γενέσθαι πολλᾶς καὶ 
Δ - ] Δ [ή ’ Ν «-. ” ἃ 

διὰ τοῦτο μηδὲ τοὺς πόνους λύειν τα διεξιόντα. πῶς γὰρ 
3 ” 3, ” . 

οἷόν τὲ λύειν αὐτὰ, πολλών ἔτι τῶν ἐπεχομένων ὄντων. 

νστ’. 
- ῃ . ε ; ι α 

Τοῖσέ τὲ προσφεροµένοισι δυσκόλους ὑπαπούοντα, καὶ }ὰρ 

αἱ καθάρσιες τοὺς πλείστους προσέβλαπτον. τὼν δὲ οἕ- 
ας λ λ π 9) 3 . ” Π 

τως ἔχοντων πολλοὶ μὲν Οξέως απωλλυντο, πολλοῖσι δὲ 

καὶ μακρύτερα διῆγὲν. 

Ρος εἰ 5 ααῖ ἵπ αοία[ῖς εγαπῖ Ποτο εἰ [ο]11οιί5 1ἶδᾳια 

ααἵ Ιαβον]βας [ε[ε εἰ αἁπιιπα[γαΙοπῖβας οοπῃεεγεπί, Ἰαεο 

αὐαπάα[ζα. ΕΡἱησαῖα οο]αια[Ιοπῖς ε[ἴε 1ρ[ε βσπα ἀοοπῖ: 

ααιοία {επιῖς εἰ [εγοίαο Πιπιά1ίαίῖ. ΆῬογτο ππη]ίος ΑῑοΙΕ 

Ίου ΠΙΟΥΡο Ἰαροναίζε, Ίιοο ει ἀε]εεῖ[[ε ἰα]α: εἴεπῖπι οἳ- 

ἵνα {εργες Ἰου ἀῑοῖι αιϊριαδάαπα αςοϊζῇε, Αἲ εχΙίαδ, Ίου 

ε[, ναομαίῖοηςες 115 αἲί οοπ/1σ][Πε πη]{οταπη, 4πας Ιποαταηέ 

1 «οχροτα εἰ [αρργε[α εταπῖ, αποά {ογία[ς βαση ῖβσοαί α παπα 

εἰϊαπιπαπα χηπ]ία Ἱπ. ΟΟΤΡΟΤΟ τεἰἰπετοπίαν, ἵαπιεπ π]ία 

εχ!][ε, αποπιΙηις εχειηίῖα ἁο]οτές [ονι[ε, ΎΝαπι ᾳπο- 

πποάο {[ο]νοτοπί Ίῑ]α, «παπα φπαα Γαρρτπεγοπίας ε[[επέ 
εἰῖαπα παυ]ία, 

τν]. 

Οὐ0]ατῖς εἰἴαπι αἰ[[ειίε αι[ομ[αδαμτιτ. Ἐἰεπίπι ριγδα[ίο- 
πες ρἰμγίπνος οδἰαεάεδαπι, Οιῖ ρετο ια α[[ιοιεδαπεµη, 

εοτγιπα ρίετίφμε οεἰεγίίε ππογιεαπεμτ.  ΠΜιίες φμοφιε 

νιῖα {οπβίογ ἀερεδαιμη. 
--------- 
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Ιροσφερόμενα δύναταυ λέγειν καὶ κοινῶς ἅπαντα τὰ 

βοηθήματα καὶ ἰδίως τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα. τὰς δὲ 

Καθάρσεις ὧν ἐμνημόνευσεν ἓν ἑκατέροι τάξαυ δυνατόν. 

ὅτι ὃ οὐκ ὠφελεῖ τὰ βοηθήματα τοὺς οὕτως ἔχοντας εὔδη- 
λόν ἐστιν, εἰ καὶ μηδὲν αυτὸς εὐρήκευ. πολλών γὰρ ἀποῦνη- 

σκόντων, ἀνωφελῆ δηλονότι πᾶσιν αὐτοῖς τὼ βοηθήματα. 

νδ’. 

ος δ' ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι, πάντες καὶ οἱ τῷ μακρὰ νο- 
σέοντες καὶ τὰ ὀξέα, ἐκ τῶν κατὰ κοιλίην ἀπεύθνησκον 

ἄλιστα, πάντας }ὼρ κοιλίην συγαπήνεγκὲν. ) ή ἡ 

Λαὶ ὁ καθ’ ἡμᾶς γενόμενος οὗτος ὁ μακρύτατος λοιμὸς 
ἐκ τῶν διὼ τῆς κοιλίας κενουμένων σχὲδὸν ἅπαντας ἀνεῖλεν. 

ἣν δὲ σύντηξι, τὼ κενούµένα καὶ τοῦτ ἔοικεν ἀχώριστον 
εἴναυ σύµπτωιια τοῦ παλουμένου λοιμώδους ἐδίως πυρειοῦ, 

καταλαμβάνοντος τοὺς ἀνθρωπους καὶ χωρὶς λοιμοῦ. 

ΟΡ]αΐα Ρροίε[ὶ ἀϊσογε ἴαπι οπηπία 111 οοιηπιαπΙ τοµισᾶτα, 

πα Ῥγ]ναίτπι οΙρίπῃ οἳ ροίΙοπεπα,. ΒΡαχρα[ίοπεδ, (11ΑΤΙΗ 

{εοΙ!ί πιεηίΙοπεΠι, πἰτγίδαε ροβαπί απηαπιογασί, Ίνα Π]- 

1] οοπίπ][Πς Πία αεο[ῖς τεπιεάῖα, οἰϊαπι[αῃ Πε πμ] ᾱἱ- 

κΙ[εί, 1π αρετίο ε[ι. οἱ φαί ἆειαι αὔπὰ πηα]Ι πποΓΟΤΕΠΙΙΙΣ, 

πι]]1μς εταπέ πας οπιπίριι5 1116 τεπιοβία. 

ΤΥΝΗ, 

Όι αιίεπι ἵπ [ωήππια ἀἰσατη, ΟΠΠΠΕΣ ἔπα φμὶ ππογδις ἰσηρ, 

ἔμπα ομῖ αεμεῖς αεβγοαδαπὲ, ευ Πῖς ππακΙπιε Φαε με 

αἰυμπῃ [εεεάεδαπί, ἱπιεγίεγμπι. Όπιπες επίπῃ αἶνιι [α[έμίτι. 

Εί Ρε[ῖ ᾳποηαθ Ί]]α Ἰοπσί[Ππια, 4,απο πο[ίχα αεἰαίε 

να]σαία εἴ, εκ 15 ϱπαο Ρε αἰνάπι ΥυαποµαπίΗΣ»,. ΟΠΙΠΕΡ 

Ῥχομε Ρετομηῖ, Όσα εναρπαραπίασ, οταί οο]Ηφμαίτο. 

Ουοά ααἰάεμι εἴε [γπρίοπια νιάείάσ 11. ρετρείασπι Γορεῖς, 

απαπα Ρρε[Η]εμίετα Ρεϊναίπα νοοϊἰαπί, παπι Ιποχίαἰες νεὶ 

οἶἵτα Ρε[ίεπι οογτ{ρ]α!. 
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Εὰ. Οµά5ε, ΣΧ. [280. 28411 Εὰ. Βα[. Υ. (457.) 
νη. 

᾿άπόσιτοι δὲ πάντες μὲν ἐγένοντο καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι προ- 

Σγθαμμένοισιν, ος ἐγω οὐδὲ πώποτε ἐνέτυχον. πολλοὶ 

δὲ μάλιστα οὗτοι καὶ οἳ ἐκ τούτων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ὃ 

οἱ ὀλεθρίως ἔχοντες. 

[281] Καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα πάντας κατέλαβε τοὺς 
ἓν τῷ νῦν γενομένῳ λοιμῷ τῷ μακρῷ καὶ ὃν αὐτό γε τοῖς 

πλείστοις αποθανεῖν συνέβη. Ὦὅσοι γοῦν ἀνδρειότεροι, βια-- 
ξόμενοι σφᾶς αὐτοὺς προσεφέροντο τὰ διδόµενα σιτία σχὲ- 
ὃὸν ἅπαντὲς ἐσώθησαν. οἳ πλεῖστοι ὃ ἀποθανεῖν εἵλοντο 

μᾶλλον Ἠ προσενέγκασθαέ τι. ταῦτ οὖν ἐοικε συμβῆναι 

καὶ τοῖς τότε νοσήµασυ τὰ κατὰ γαστέρα μάλιστα καὶ γὰρ 

καὶ ταύτης ἔργον ἐσεὶν ὄρεξις συτίων. 

νο’. 

«ιψώδεες οἱ μὲν, οἳ δ᾽ οὔ. 

ΙΥΠΙ. 

Όπιπες αιῖεπι ἵπ φιιος [απε ἱποίαὶ, ῥγαεἴεΥ ϱΓαε[ογίρτος οπαπες 

ππογύος», φμῖδις φνεπαδαπΙµή, εἶδος εημἰᾶεπι αυετ[αδαειγ. 

ΡΙετίφμε υεγο ρταεείρµεφιμε | ἰρ[ εἰ φμὶ εοάεπι πποῖο 

α[}εοιί εταπὲ, [εὰ ει εν αἰίς φμἱ εἰίαπι ρεγπἰοίο[ε [ναῦεγεπε. 

Γμμῖαπα Ἠοο [γπιρίοιπα ΟΠΙΠεΦ οερῖῖ, απ ἵπ ρε[ῖε ἁῑι- 

ἔπτπα, Ύπαε πιοάο υἰρυῖί, Ιαρογαραπί; απατε {αοίιπι εἴ 

αἱ πα πιοχογοπίαν,  Εογἱϊογε ετσο, απὶ νῖπι Πρι {ρα 

αΠεγοπίος οἴρωπα ορ]αίαια α[Γαπιρ[εγαπ!, οιππες Γετε [αρει- 

[τες Γποεναπί, Ῥ]αγιπιϊ νετο πιοτὶ παπι οοπιεάετε απίο- 

απαπι Ργίας ἀακεγιαπί, αἴππε Ίαεο Τρία αοοϊἁἴ[ε 1116 νῖ- 

ἀοπίας, απ ἴππι αερτοϊαγεταπέ, Πακῖπιε νΙῖο νεη[τῖς: 

οἴοη]πι εἰ Ἠι]ας ε[ ορας οἴρογαπι αρρείεπίῖα. 

ΙΧ. 

διἰοµίο[ι ρατεῖπι φιῖάεπι εγαπε, ρατεῖπι νεγο [1ῖὶ υαομῖ. 
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Περὶ τών ἄνευ πυρετῶν διὰ γΑσερὸθ ταραχήν, ὡς 

αὐτὸς ὠνόμασεν, ἐνοχλουμένων ὃ λόγος αὐτῷ νῦν εἴρηται. 
ὃῆλον ὃ' ἐξ ὧν ἐπιφέρων εἶπε, τῶν ὃ' ἐν πυρετοῖσι καὶ 

τοῖς ἄλλοις οὐδεὶς ἀπαίρωςνο Φανερὸν ὃ ἐξ ὧν εἰρήκαμεν 
ἄνωτέρω καὶ διὰ τ μήτε διψωδεις ἅπαντὲς ἦσαν µήτ ἄδι- 

Ψοι. πάχος τὲ γὰρ χυμῶν καὶ λεπτύτης ὑδατώδης ἡ9ροί- 

σθη, φψυχρὰ μὲν ἄμφω κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν, ἐπίμτητον 
δὲ θερμασίαν ἐκ σηπεδόνος λαμβάνοντα. καὶ τοίνυν ἐφ ὧν 
μὲν ᾖδη τὸ σηπεδονώδες θερμὸν ἐπεκράτει, διψώδεις ἦσαν, 

ἐφ ὧν δ' οὐδέπω, καὶ οὗτοι πάλιν εὐλόγως {σαν ἄδυοι. 

ἕ 

Ἰὠν δὲ ἐν πυρετοῖσυ καὶ τοῖς ἄλλοισιν οὐδες ακαίρως, 
3 3 ο. ἡ η] Δ Γι] « 3. . 

αλλ ἦν κατα ποιον διαιτᾶν, ὡς Ίθελες. 

Ὀο 19 Ἠοο Ίοσο, αι οἳ αἰνί ἱμ1ραίίοπεπα, αϊ 1ρ[ο 

αρρολανίτ, οἶίτα Περτεπα, αΠΠοϊεραπίαχ, [οππιοπεπι Ἠαβοί 

ᾳποᾷ ε[ι εκ 5 γετρῖ5 οἰαταπα, απαπα [αρά1έ, εκ 5 4108 

{εῦτες ἴεπεραπί αἱἴααε, ἨςΠΙΟ οἶτοα Ρροίνπα πίεπιρε[ᾶνιις 

εταῖ. Αρετίμπι ε[ εἰῖαπι εκ 1]]δ, «ϱπαε [αρτα ἀῑκίπιας, 

οις πο ε[ζεπί ΠΗΡυπάϊ οΠΊπες, πεο ΠΙ Ἠρετί, ΟταΠιίπἆο 

επῖπα Ἡάπποταπα εἰ ἰεπι]ίας αφιιο[α εταί ασετναία, {πρίάα 

Ί]]α απἶάεπι [πα [ροπίο πίπαφαε, [εά αοφμΙβ αμα α Ῥίι- 

Ίχεάίπο ϱΔΊοτοπῃ ΠΙΙΙΔΗ.  Όπατο ἵπ οαἶρας εχοε]]εραί 

Ἴδπα ῬαίτεάΙπο[ας οα]ος, ετγαπί ΠΗραπάϊς ἀπ οφπἱρμθ Ἠποή- 

ἅσπι, Ἠϊ οοπίγα ΠΙΕΓΙΙο ποι ΠΠεΡαΠΕ, 

Ι.Χ. 
Ύμος [ετις αἰίαφμε υνεπαδαπΕ, εοΤΙΣΑ πιμ]ίμς [εἱομίο[μ5 φρο-- 

ἔωτῃ ἴπέεππρε[ίυε [ωππ[ε, [εὰ φμοαᾶ ροίοπεπι {ἰσεδαι 

4μαπι νυεἰἰεῖ υἱείιο γαίϊοπεπι ἴπ[μεγε. 



΄ 

τι9 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΥΣ ΕΠΙά4ΗΜΙΩΝ Τ 

Κά. Οµαχε ΙΧ. [281. 982.] Έά. Ῥὰ[. Ύ. (497. 499.) 
Σέρηκως ἓν τῇ πρόσθεν ῥήσει περὶ τῶν κατὼ κοιλίαν 

ἐνοχληθέντων ὅτι διψώδεις ἦσαν οἱ μὲν, οἳ δ᾽ οὐ, νῦν ᾖἴδη 

γαὶ περὶ τῶν ἅμα πυρετοῖς νοσούντων ἔφη µηδένα διψώδη 
γενέσθαι πάνυ σφόδρα, μηδ ὥστε τοῖς ἑατροῖς ἀπειθεῖν. 

ἐγένετο δὲ τοῦτο διὰ τὸ μὴ συῤῥεῖν αὐτοῖς εἰς τὴν γαστέρα 

τῶν σηπεδονωδών ἰχώρων ποσοῦτον ὅσον ἐπὶ τῶν προειρη- 
μένων. | 

ξα.. 

[282] Οὗὖρα δὲ πολλὰ μὲν, τὰ δ ἐξιόντα ἦν οὐκ ἐκ τῶν 
προσφεροµένων ποτῶν, ἀλλὰ πολ- (438) λὸν ὑπερβάλ- 

λοντα. πολλὴ δὲ τις καὶ τῶν οὔρων κακότης ἦν τῶν 

ἀπιόντων. οὔτε γὰρ πάχος οὔτε πεπασμὺς οὔτε κά- 
Όαρσις χρηστὴ εἶχε. ἐπὶ πολλοῖσι γὰρ αἳ κατὰ κίστιν 
καθάρσιες χρησταὶ γενόμεναι, ἀγαθὸν ἐσόμενον τοῖσι δὲ 
πλείστοισυ σύντηξιν καὶ ταραχὴν καὶ πόνους καὶ χρύ- 
νους καὶ ἀκρισίας. 

Ῥο[εαφπαπι Ῥτϊονϊ οαρῖίο ἀῑκὶϊι ἆο Ἶϊς φαί οχ νοπίτα 

ΙαῬοχατιπί, ᾳαοά ρατίίπι ΠΗΡαπάΙ, Ῥοτίπι ποπν ο[ζεπί, Ἠῖο 

ΏπηΠο ἆε αερτοίαπίρας Πηια] οσα {ερτε αἲῖ, ἨΟΠ ΠΙᾶΡΠΟ- 

Ρετε α]απ {1ο βΗραπάαπα, πεαθ αἱ πιεᾷ]οῖ πο ε[Τοι 

4141εΗ5. Όποὰ Ἠϊπο εἰ {αοίμπι, αποπίαπι 1οπ Ῥογίπᾶςα 

19 ἰαπίαπη Ῥυϊτεάἰπο[αε [απ]οὶ {π νεπίτειι, απαπίαπη Ῥγας- 

ἀῑοί15, οοπΠιετοί. 

ΙΧΙ. 

Ὀτίπαε αµίεπα εορίο[αε φμίάεπαι, [εὰ σιαε εν οὗ]αεὶς μοῖῖο-- 

πῖδιες ποπ «αεμµαδαπῖμγ, πιο επιμεγαδαπὶ. Ίεγιπι 6[ε- 

οἱαΓιέα ΗΓΙΠαΥΗΊΙ Ἱπμίία Οιιαεάατπι εταὶ ρτανϊίας. Ίνεφμε 

επῖπα εγα[[ειμάο εγαῖ πεφµε οοπεοσῖῖο Ἰιεφµε επριμγδαϊϊο 

ῥοια.  ἴπ πιι]εὶς παπηφιο γτοῦαε μετ νε[ίεαπι επρµγδα- 

εἴοπες ᾗαοίαε δολαπι, ρἰιτἰππὶς υεγο εοἰἐἱφιμαιίοπεπι, Ῥει-- 

(μγδαίίοπεπι εἰ ἀοίογεπι ει Ἰιάίσαείοιες πμίίας ᾖῬου-- 

εειαεδανιι. | 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τ. γι 
“ 

Εά. Οµατι. ΙΧ. [28ο.] Βα. Ραῦ ο Κάρὰν λ 
Σαφῆ πάντ ἐστὶ τὰ εἐρημένα καὶ δεῖται µνήµης, οὐκ 

ω5 

.. ’ . 3 ” 3, 

ἐξηγήσεως. αὐτὸς γὰρ ἐνεδείξατο σαφῶς κατὰ τὸν ἔμπρο- 
’ «ν 3 Δ - - 3 | ’ ’ 

σῶεν Άλογον ον ἐἔγω διῆλθον, ως ἐνίοτε λογῳ συµπτωματος 
” Ξ οἱ ] ! 

πενοῦται τὰ οὖρα, καθάπερ ἱδρώτές τὲ καὶ ἔμετου καὶ τὰ 
διὰ }αστρὸς απιὀντα. 

ἔρ᾽. 
Λωματώδεές τὲ μάλιστα μὲν οἱ φρενιτικοὶ καὶ οἳ καυσώδεες 

σαν. ἀτὰρ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισυ νοσήµμασυ πᾶσι τοῖσι 
µεγίστοισε, ὅτυ μὲτὰὼ πυρετοῦ γίγνοιτο. 

ΤΙάχος τῆς ὕλης ἐργάξδετο τὸ πῶμα καὶ µαλιστ ἐκείνοις 
ἐφ᾽ ὦν ἔπαθεν αἱ κεφαλή. πάσχει δὲ τοῖς μὲν φρενιεικοῖς 

κατὰ πρῶτον λόγον, καύσοις δὲ κατά τι συµβεβηκόο. ἡᾗ γὼρ 

Φερμασία τοῦ πυρετοῦ πρὸς τὴν κἐφαλὴν ἀναφέρευ τοὺς 
μοχθηροὺς χυμούς. ἐπλεόναξον δὲ νὺν οἱ ὠμοὶ καὶ ψυχροί. 

Όπαο Γαπί ἀῑοία, εἶατα οπιπῖα {πῖ εἳ ΠΙΕΠΙΟΤΙΔΠΙ, ΟΙ 

απἰετρτείαίΙοηεπι Ῥοβυ]απί. Τρίο παπιᾳαο Γαρεγίοτί {[ει-- 

ΥΠΟΏΘ:. «4Ἡεπι 66ο εχροί[αῖ, ποπ οΡίοµγε ο[ϊεπάτι, αιιοἆ 

αΠπαπάο πτῖπαε [Υπιρίοπια[ῖδ ταἰῖοπε γαοπεπίας», {ἱοιί {ι-- 
ἆοτες, νοπα(ί]οπες εἰ ἀε]εοίΙοπεδ. 

ΤΧΠ. 

ζοππαίε αμµίεπι ἀειιιεδαπίμγ, γταεεῖριε ομίάεπι ᾖρ]ιτεπῖείοϊ 

ει ομὶ οαμ/ο Γεὐγίοίεαδακε ὁ σμῖπ εἰ εαεἰετὶς ἵπν οπαπίδιι 

πιαπϊπηις σπογδίς, φιοᾶ οτι [εῦτε οοπείιρβεγεπὲ. 

Όοπια οτθανΙῖ πιαίετίαε ογα[Πίαἆο εί Ρταείεγ οβεΙεΓΟ5 

11, οπαἴρας εταϊ αΠεοίμπι οαραί, ΕΠ απἴεπ ῬΗτεπ]οῖς 

αΠεοίαπι Ῥετ {ε, {[εἆ ἵπ ατἀεπίῖρας {ερτῖρας Ῥεγ αοοἰἆθης. 

ΊΝαπι {εργῖς οα]ου ριανος Ἠππιογες αἆ οαριί Γ[αῬγολαί;, αὓ- 

υπζαραηὲ ααίεπι ἔμπο ογαάί οἱ {ὶριάΙ. 



τ14 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΙΠΙ{ΗΜΙΟΝ Γ 

Εὰ. Οἶασί, ΣΧ. [099. 195. ] Εα. ΡΒα[, Υ. (459.) 
ξγ. 

- Ἁ -” 

4ιὼ παντὸς δὲ τοῖσι πλείστοισιν 3 βαρὺ κώμα παρείπετο 
Ὑ Ν Δ - 

}) λεπτοὺς καὶ μικροὺς ἵπνους κοιμᾶσθαυ. 

Παρὺ κώμα τὸ δυσδιέγερτον ἀκουστέον ἐστὶ, τὸ τε µι- 

κροὺς καὶ λεπτοὺς ὕπνους ἔχον ἐναντίον ἐστίν. ἐγίνετο δὲ 
τὸ μὲν πρὠτονν οἷς ἐπεκράτὲι τὸ πάχος καὶ τὸ πλῆθος τῆς 
ψυχρᾶς ὕλης, τὸ δὲ ὃεντερον οἷς ἡ λεπτότης διασηποµένη. 

[295] Γολλὰ καὶ ἄλλα πυρετῶν ἐπεδήμησεν είδεα, τρι- 
ταίων, τὲταρταίων, νυκτερινών, συνεχών, μακρῶν, πέπλα- 

νημιένων, ἀσωδέων, αἀκαταστάτων. 

3 ” ” 3 

4ιὰ τὴν ποικιλίαν τῶν λυπούντων χυμῶν τά τ΄ ἄλλα 
νοσήματα καὶ τὰ τῶν πυρετῶν Ίδη πλείω συνέπεσε. ἐμνη- 

ΙΧΠΙ. 

Λεγρεϊιο αιιῖεα Ρίιω1πιος «γαυθ εοπια εοπιϊιἑαδαϊμγ αιὲ ἴε- 

πμες εἰ ματυὶ Γοπιπί. 

Όνανε ΟΠΠ, ἆ 010 ἄεΡτε αἱ εχοἰίείαγ, αοορίε- 

ἀαπι ε[ἰ, οι] οοπίτασίαπι ε[ αιποᾶά ἴεπμες εἰ ΡαγνοῬ 

{οπιπο5 Ἰαβεαί. Όπογία αοοϊἀτί ρτΙπιαπι 118, ο ὐ1ρας οἵα[-- 

Πιαἆάο εἰ οορία εχιρεταραί {τισιάαθ ππαἰετίαο, α]ιοτῖ αιιῖ- 

Ῥα5 ρυἱγείασία [εηυ]ία». 

ΙΧΙΥ. 

Άγαειεγεα πιμ]ιαο αἰίαε [εὐγίωπ ἰάεαε πι γμίρμς ρτα[]αίαε 

Γε, Γεγίϊαπαγιπα, σμαγίαπαγµπαι, πιο μπαμ α[[ι- 

ἀιιαγι, ἀἰμέιμΓπατιπι, ετγαϊϊεαγµπι, απαἰατιπι, ἵπεοι- 

απείιηα. 

Οία Ἠάπλογεθ ΠποχΙ εταπί ἀῑνοι[, 1άεο ααπι αἱ 

πιοχδί πω Ῥ]αγα ]απι Ἰποϊάοταπί ΓεὈγίααι 6επονα. Μοπηὶ- 



ΛάΙ Ι41ΗΝΟΣ ΕΙΣ α)ΤΟ ΤΙΠΟΠΙΙΝΙΠΗ 4 1. στις 

Εά, Οματι. ΤΧ. [395.] Εά. ΒαΓ. Ύ. (459.) 
µόνευσε δὲ τῶν μὲν διαλειπόντων ἁπάντων τριών ὄντωγ, ἀμφη- 
μερινών, τριταίων καὶ τεταρταίων΄ αριταίων μὲν καὶ τεταρ- 

ταίων ὀνομαστὶ πρῶτον, ἀμφημερινοῦ ὁ ἓν τῷ φάναι νυκτερι-- 

νῶν. διττῆς γὰρ οὔσης αὐτοῦ διαφορᾶς, καθόσον οἱ μὲν ἓν 

μέρα παροξύνουσιν, οἱ ὃ' ἐν νυκτὶ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὼς προ- 

σηγορίας ἐντεῦθεν ἐπεκτήσαντο διαφόρους, ὁ Γπποκράτης τῶν 

τότὲ πλεονασάντων ἐμνημόνευσὲ νυκτερινών ὄντων. ὀναμνη- 
σθῶμεν οὖν ἔτι καὶ κατὰ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν καὶ κατὼ 

τὸ δεύτερον, αθῥώστων τὲ πολλών μνημονεύσας ἰδίᾳ καὶ κα- 

ταστάσεις ὕλας διηγησάµενος, οἰδαμόθι πεμπταῖον ο) ἔβδο - 
µαῖον ἢἢ ἄλλον τινὰ πολυήµερον ἔγραψε πυρετὸν, ὥσπερ 
οὐδ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὔτ ἓν τοῖς ἔμπροσθεν 

οὔτ ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἄχρι τέλους. ἐκ τούτων ὑπέρχεταί µοὺ 
περὶ τῶν ἐν τῷ πρώτω τῶν ἐπιδημιῶν εἰρημένων ὑποπτεύειν 

ὥσπερ προγεγραμµένων, ἔν οἷς βούλεται καὶ ἄλλους τινὰς 
εἶναι πολυημερωτέρους τοῦ τἐταρταίου πυρετοῦὺ. ἐν δὲ τῇ 

προξιρηµένη ῥήσει τὸ τῆς οἰκείας προσηγορίας, ὥσπερ τὸ 

πὶῖ απτοτα Ππιογεπῖμπα, ᾳὖαο ΠΏπΙετο ἴπες [αμΐέ, φπο-- 

Πιάαπαταπα, [ετιαπαγαπι, οπαγίαπαγαπας Ἱετήαπαγαπα ο π]- 

ἀεπι εἰ απατίαπαγαπα ποπι]παϊῖπι ργ παπα αἀοάίαπαγιαπα 

γετο ἀσεπάο, ΠοσιγΠαΥΗΠΙ. Ίναπαι εαγαπι αποά ἀπριεαχ εβ 

ἀΠετεημα, αμαίεπας απο Ιπίετάϊα αοσεάαπῖ, Ί]]αε ποοῖα, 

1πάε ἀϊγετία ποπηῖπα ΙΠΥΕΠΕΤΗΠΕ. Ἡρροεσταίες εατΙπῃ (Ἠαθ 

Ίαν νῖσεραπί, πιεηοπεια {εοΙί, αποά εγαπί ποοίιτμαο, 

Μεπιοτία Ιίαφπε τερείαπιας οἴἶαπι ᾳποά αππτα εί ΡτΙπιο 

1ῃγο εἰ [εοαπάο ΠΙΟΤΡΟΣΙΙΠΙ νυη]σατίαπι ἴππι πιπ]ίο [ερα- 

Τ8ΙΙΠΙ ἄθρτος αἀάπχεσε, {μπι Ιπίερτας Πε ἱεπιρε[ίαίε Ρετ-- 

{εφ ππίας; πιυ[ᾳ παπα πεο πἰπίαπαπα, πεο Γερίπιαπαπι [οτ]- 

ΡΠί νε! αἰίαπι Γεβργεπα τπα]ίογυπα ἀῑεγαπι. Νεο νετο εἰῖαπι 

1Π Τεγεο Ἠρτο να]ρατίαπα ΠΙΟΥΡΟΓΗΠΑ, Ἠεφιε απίε, πεφαε 

Ρο[ιαο αἆ Έπεπι πίᾳπε. Ὀπάα πὶμῖ Ἰπ πιεηίεπι νεπῖ! 1]ία, 

ᾳπαε ΄ΡΓΙΠΙΟ Ἠρτο νι]ρατίαπι ΠΙΟΤΡοτΙπα ἱτακτία [απῖ, Ἱιι- 

[ατοία αἳ αἰίο [α[ρίοατί, Ἡρί αἰίας ε[ῇο Ῥ]ατίαπα ἀῑεγαπη, 

ᾳπαπι {Πἲ απατίαπα, [αι Αἲ ἵαπ ριαεδ]οία ΟΓ8ΙΊοπο ἀπ- 

τεγπι {επ μπ Ρ6επμς Ρρτορτία αβρε]]αίῖοπε ποηπ ποππαν]ί, 



Τι6 ΤΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙ4ΠΓΜΙΩΙΝ 1’ 
11ά. Οἶαχί, ΤΝ. [283.] Ἐά. Ῥα[. Ύ. (428.) 
τῶν συνεχῶν, τὰ ὃ εἴδη πάντα διελθων αὐτοῦ, μετὰ ταῦτα 

κουγῇ προσηγορίᾳ τοὺς σουνεχεῖς ἐδήλωσεν ὦν προειρήΣὺ 

Καύσους τὲ καὶ φρεγίιιδας" ἐφεξῆς δὲ τήν τὲ τῶν μακρών 
καὶ τὴν τῶν πἐπλανημένων ἔγραψε προσηγορίαν, ἔνθα µου 

καὶ τοῦ κατ ἀρχὼς εἰρημένου τῆς προκειμένης ῥήσεως μέ- 

µνησο τοῦ πιρετῶν εἴδηῃ καλεῖν αὐτῶν ἅπαντα τὰ κατειλὲ- 

μένα. 

ξε’. 

“σπαντες ὃ οὗτοι μετὰ πολλῆς ταραχῆς ἐγίνοντο, κοιλίαυ 

τε γὰρ τοῖσι πλείστοισι ταραχώδεες, φρικώδεες, ἱδρώτες 

οὐ κοίσιµοι καὶ τὸ τῶν οὔρων ὡς ὑπογέγραωπται. μακρὰ 

δὲ τοῖσι πλείστοισι τουτέων. οὐδὲ γὰρ αἱ γινόµεναι του-- 
τέοισιν ἀποστάσιες ἔκρινον, ὥσπερ ἐπὲ τοῖσιν ἄλλοισι' 
δύσκριτα μὲν πᾶσι πάντα ἐγίνετο καὶ ἀκρισίαι καὶ χρό- 

για, πολὺ δὲ μάλιστα τούτοισιν ἔκρινε δὲ τουτέων ὀλί- 

γοισυ περὶ ὀγδοήκοντα, τοῖσι δὲ πελείστοισιν, ὡς ἔτυχεν, 
ἐξέλιπεν, ἔῶνησκον δὲ τουτέων ὀλίγοι ὑπὸ ὕδρωπος ὀρ9ο- 

απεπιαάποᾶ η. οοΙμιαγαμας [εά οἱ {απίαπι ΟΠΊΠ68 ε]α5 

Γρεοῖες ρετ[ε(αίαδ. Ὠεϊπάο οοΙΠΙΗΠΙ ἨΟΠΙΙΠθ οοπΙΙπιας 

1πάϊοανΙς, ααατάπι Γεργες ατάεπίε Ῥγαεάϊκιι αἱ ΡΗγεηι[-- 

ἀαδ. Ῥο[ιεα Ἰοηςσατήπι ἨΠΟΙππεπ εἰ Υασαταπῃ ρτοάιά(ς, αδί 

ΩΙ 1 ΠΙΟΠΙΟΥ [5 ε]α5, αὐοά ο[ί 1Π1{1ο Ρρτοροβίαο ογαΠοη]5 

ἀἰσίαπα, ἁρ[απι οπιΠῖ8, Ύϱπαθ οο]]ερίε, {Γερεῖαπι [ρεσῖες 

αρρο[]αγο, 

Γκυ. 

Αι Ἰαε ΟΠΙΠΕΣ οιίΠι πιµ]ία γεγιµγαϊιίοπε οοπϊπρεῦαμί, εἰ- 

επίπι ρἰμτίπηὶς αἰυὶ εμγῤααπίμγ, Πογτιάαες [μάογες πι 

ἄεεειπεδαπὲς µγίπαε φμαί[ος ἄε[εγίριαςε [ωμῖ- Εογµπι υεΓΟ 

ῬΡἰεγίσφε Ίιαεο εγαπῖ ἀἰμιμτηαν Ίνεφιε επίπι 5 μι 

ογεαθαπγ αὐ[οε[]ως αεπιαάπιοᾶιπα εἰ ἵπ εαπειετὶς ἀεσετ-- 

πεθαπί.  Όπιπει ομἰᾶεπι οπιπίδις αἰ [[ιοίζες εγαμὲ αι 

πμίίαε ]μαίσαιίοπες αμί ἀἰμιμγπας. «ἀῑι ϱετο Φμαπαππα- ' 

πΙτιε ]μάἰοαδαεμῃ:, άιφιιε 1ο Η11ι Ραιεοῖ αἆ οείοβ ε{ΠΛΙΗΤΠ 

ἀϊειπ ]ιαἰεαδαπειω ν Ῥίμγίπος υεΓο, μὲ [οτ5 εμἰε, γεἰ- 



ΚΑΙ ΤΑ 4ΙΓΝΟΥ ΕΙΣ α1Ί0 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ι,. πι] 

Γὰ. 0ἶιανῖ, 1Χ. [ο8δ. 984. ] ὁ τά. Ῥαῇ{, γ. (438.) 

στάδην᾽ πολλοῖσε δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισο γουσήµιασιν 

οἰδήματα παρώχλει, πολὺ δὲ μάλιστα τοῖσυ φθινωδεσιγ. 

[081] ἸΤοὺς προειρηιένους ἅπαντας πυρετοὺς  μετω 
πολλῆς φησι γενέσθαι ταραχῆς, εἴθ ἑξῆς αὐτὸς ἐξηγεῖται τί 

ἣν ἡᾗ ταραχὴ, τὰ συμπτώματα γράφων αὐτῶν. καὶ τἆλλα 

δὲ τὰ ἐφεξῆς εἰρημένα πρόδηλα τοῖς μἐμνημένοις τῶν ἕμ- 
προσῦεν. 

ο 

ξστ. 

Ίζέγιστον δὲ καὶ χαλεπώτατον καὶ πλείστους ἔπτεινὸ τὸ 
φθινώδες. πολλοὶ γάρ τινες αρξάµένου κατὰ χειμῶνα, 

πολλοὶ μὲν κατεκλίθησαν, οἱ ὃ αὐτῶν ὀρθοστάδην ὑπε- 

Φέροντο, πρωὺ δὲ τοῦ Ίρος ἔθνησκον οἳ πλεῖστοι τῶν 

κατακλιἈέντων. τῶν ὃ ἄλλων ἐξέλιπον μὲν αἱ βῆχες οὐ- 

δενὶ, ὑφίεσαν δὲ κατὰ θΘέρος. ὑπὸ δὲ τὸ φθινόπωρον 

κατεχλίθησαν πάντες καὶ πολλοὶ ἔθνησκον, μακρὰ δὲ τού- 

θιεΥ 118. ΕΠογιπι εἰίαπι ῥαιμεῖ αὖ Ἰγάτορε [αμιες εἰ 

εγεοιὶ ππογιεδαπῖµγ. 1ήι[έος ἀεπίφιε ειἶαπι ργαπείεΓ αἰίος 

ππΠΟΥὗο: ἔιππο7ες υεχαδαπιῖ εἲ ο απι πιακῖππε ἰαδιζος. 

Ῥταεδϊοίας ἀῑοΙί οπιπες {ερτες α[ιιποίαπη Ἱαριιϊ [Τα ππια]-- 

ἴαπι ἱαγραίοπεπι; πιοακ 1ρ[ε αι ε[ζεί {πτρα[ίο εκρομ!!, 
{ο[ογιῬ]ίααο εατγαπα [γπηρίοππαία, Ἠο]φπα, πΙΠ Ῥγίοτα εκ- 

οἰάοτ]μέ, οἶατα [απΐ. 

ΓΧΤΙ. 

ᾖ/Πασίπιμπι φμίάεπι εἰ βτανί/{[ιπιµήα εἰ αμοά γρἰμτίπιο πίετ-- 

επηῖὲ ἑαδετ. Ίαπι φ μπι παιμ[εὶ Πεηπε οοερί[] επ, ππαρπα 

εω γατίε ἀεειδιεγιπε; ᾗῬατεῖπι τεεεὶ ε[]ε [ιῇήπιεγιπε. 

Ίεγωπι αλίε νετ φμί ἀεομόιμεγμπὲν Πετε ῥεγίεγιωι. Ίε- 

Ιἰφιιογμτη ε1ι[]ες πιεππίγιεηα γεἰίφιετιμηὲ, τεπί[/ίογες ἕαπιμπα 

αε[ίαίε [μετωπε. «4 [μῦ αιίπππµτη ΟΤΊΠΕΣ ἀεοιδιεγὲ 

αἴφμε πιμ]ῖ οδίετμπὲ: Φιιογµῖα αεβτοιαδαπε ρἰμγίπηϊ αμ, 
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Τά. Οµατι. ΙΧ. [284] Κά. Ρα[, Ῥ. (498. 499.) 
των οἳ πλεῖστοι διενόσεον. Ίρξατο μὲν οὖν τοῖς πλεί- 
στοισι τούτων ἐξαίφνης ἐκ τούτων κακοῦσθαι, φρυιώδεα 

δὲ πυκνὰ, πολλάκις πυρετοὶ Ἑυνεχέες, ὀξέες, ἱδρῶτες 

ἄκαιροι, ψυχροὶ , πολλοὶ δια τέλεος. πολλὴ δὲ ψύξις καὶ 

παλιν μόλις αναθερμαινόμένοι, κοιλίαι ποικίλως ἐφιστά- 

µεναι καὶ πάλιν ταχὺ καθυγραινόµεναυ καὶ τῶν περὶ 
πνεύμονα πάντων (499) διάδοσις κάτω, πλῆθος οὔρων 

οὗ χρηστών, ἕυντήξεες κακαἰ. αἱ δὲ βῆχες ἐνῆσαν μὲν 

διὼ τέλεος πολλαὶ καὶ πολλὰ ἀνάγουσι πέπονα καὶ ὑγρὰ, 
μειὰ πόνων δὲ, οὐ λίην, ἀλλ εἰ καὶ ὑπεπόνεον, αὖθις 

πρηέως πᾶσιν ἡᾗ κάδαρσις τῶν ἀπὸ πνεύμονος ἐγίνετο. 
φάρυγγες οὐ λίην δακνώδεες, οὐδ' ἀλμυρίδες, οὐδὲν ἠνώ- 

χλεον. τὰ μέντοι γλίσχρα καὶ λευκὰ καὶ ὑγρὰ καὶ ἀφροι- 

δεα πολλὰ ἀπὸ κεφαλῆς ἦσαν κατήει. πολὺ δὲ μέγιστον 

κακὸν παρείπετο καὶ τούτοισι καὶ τοῖσιν ἄλλοισι, τὰ περὶ 

τὴν ἀποσιτίην, καθάπερ ὑπογέγραπται. οὐδὲ γὰρ πότων 
μετὼ τροφῆς ἡδέως εἶχον, ἀλλὰ πάνυ διῆγον αἀδίψως. 

(οερετιπὲ ἐἱρίέμγ Πογμπι ρ]μγπεὶς [μδίιο εἰ) Πίς ἀείεγίο- 

τες, εμπι ΠΟΥΥΟΓΕΣ εγεδγὶ, [αερε ᾗεῦγες εοπείπµαεν αοι- 

Ἱταετ [μάοτες ἐπιεπιρε[ῖνί, [γὶρίάι πιι[εὶ ρεγρείμο, ΠΜιῖ-- 

ἔμπι νετο εγαι ]τίβμς εἰ υἷα εἰς εαἰογ γεροεατὶ ροϊεγαῖ. 

’Τεπίγες νατιῖς πποᾶϊς [ῤ[ίεεγιωε γιτ[µσφιε [ἰαιίπα Ίμηπε- 

εἴαδαπεμτ. ()μαε ρμίπποπεπι ἱπ]ε[ίαδαπε, ρε αἴυμπα οπηπία 

γεάαεδαπιμτγ. (Οορία μΤΙΠαΥΗΠΩ ΠΟΠ Φοπατµπα, εοἰ[[ίφμα- 

εἴοπες ππαἰαε. {ΠἨμίιαε εμ[]ες (επμεγιπῖ φεηρειμο εἰ ππμίία 

εχεγεαπίες οοεῖία εἰ ἰἰφμίάα, Ἱπῖιμς ἑαππεπ εµι Ἰαῦογες 

Ύµαε εἰϊαπιι φμαπᾶο ε[}επε αῑ[[ιοιίογες, τιγ[ι5 [επίμς 

οπιπίδις ριγξαδαμῖμτ, οαµαε ριμἰπιοπὶ Ἰπεοπιπποάαδαπί 

Γαιεες ποπ αώηποάμπι πιογάαοει, πεφµε [αἰ[μβίπες φμῖο- 

οµαπι ππο]ε[ίαδαμε; Ἰεπία νεγο εἰ αἶδα εἰ ἰἰφμίάα [ρι- 

ππο[αφµε πημίία α οαρῖεε φεπἰεδαπε. «4 πιµ[ιο πιαπϊηπιῖ 

πος εἰ αἰίος οοπιαδαϊµγ ππαίωπα, ᾖ[α[ιάίωπαι οἴδογεπα, 

με [µργα ἀἰωίσπμς: παπα πε ροΐµπι φμίάεπε ἰἴδεπέε ετ 

οἶδο [µππεδαπε, [εᾷ ναἰᾶε οἴέγτα [εῖπι ἄερεδαπι. 
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1ροείρηταἰ µου καὶ πρὀσθεν ὅτι πληρωθείσης ἐν τῇ 

Θερμῆ καὶ ἐἑγρῷ καὶ ἄπνῳ καταστάσει τῆς κεφαλῆς ἡᾗ φθι- 
νώδης ἐγίνετο διάθεσις ἐκ τοῦ καταφερομένου ῥεύματος εἰς 
τὸν πνεύμονα. µέρος δ αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦ στομάχου κα- 
ταρῥυὲν εἰς τὴν γαστέρα, τὰς κατ αὐτὴν ρξατο ταραχάς. 

ἃ ὃ ἐφεξῆς εἴρηιαι περὶ τῶν φθινωδῶν, δῆλα τοῖς µέμνη- 

µένοις τῶν προειρηµένων ἐστίν. ὅμως ὃ οὖν κζγὼ περὶ 
ὧν ἂν ἐπισημήνασθαι δόξη κάλλιον εἶναι, πράξω τοῦτο, 

πρῶτον ὃ ἓν αὐτοῖς ἐστι τοὺς πλείστους τῶν φθινωδῶν 

ἀποθανεῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ ήρος, ἐπὶ τῇ μεταβολῇ τοῦ αέρος. 
αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὀπισθοχειμώνας γενέσθαι καὶ ἤδη περὶ 
ἐσημερίην βόρεια Χιονώδεα. γαλεπώταταυ δὲ αἳ τοιαῦταυ 
μεταβολαὶ τοῖς φΏινωδεσι καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸ φθινόπω- 
ϱον ὀλέθριον. αὐτὸς γοῦν ἐν ἀφορισμοῖς ἔφη τοῖσι φθί- 
νουσυ κακὸν εἶναι. καὶ ἄλλως μὲν τὰ βόρεια τῶν κατὼ 
Φώρακα µορἰων ἁπάντων εἰσὶ κακωτικά. «φησὶ γοῦν αὐτὸς 

ἐν ἀφορισμοῖς βῆχάς τε καὶ φάρυγγας, ὀδύνας τὲ πλευρών 
καὶ στηθέων γίνεσθαυ κατὼ τὰ βὀρξιαν Τεολὶ δὲ μᾶλλον οἷς 

Εικ εἴῖαπι {αργα, τορ]είο 1Π οα]ϊάα εἴ μαπιϊάα Υεη- 

Πδᾳαε ναοµα ἴεπρε[ίαίε οαρίε, εκ ἀε[ι]]αίίοπε 1π Ῥα]- 

πηοηθΙη ἀε[οεπᾶεπίε ἰ[αβίάαπι α[Τεοίῖοπεπι οοΠ/[ΙΠΗ{Ι6; οιι]α8 

εἰῖαπι ρετ Ποπιασβαπα Ροσίίο 1η νεμίτεπι ἀε]αῖα εαπι ἴαγ-- 

Ῥανίί. Όπαςε ἀεϊπάε ἀῑκιι ἆε ἰαὐιάϊ εἰ 115, ααἲ ΡταεΚ]-- 

οἴογαπα ππεπ]]ηθεγαηέ, οἶατα [αμίς {αοίαπι ἵαπεα, ηϊ ᾳπαθ 

νιἀεραπίατ τείεγεπᾶα, Ίαεο ἀεοίατειπ. ΕΒΡΓΙΠΙΗΠΙ Ἰοο 1πῖετ 

εα ε[ι, Ἱπειπίε νεο Ρ]ετοδᾳιο ἰαβίάον οῬΗ[ο εκ αδτῖς 

ΠΗΜΗΠΙΦΠΟΠἾΘ, Ὠ]κί επῖπι εκίγεπιαπι {Πε ίειπεπα 31ρε- 

Τα εἲ οἶγοα αεηιΙποςΙαπο Ίαπα αηαἴ]οηε [ρ]χαπία πϊηκἰ[[ε: 

Ύµαθ {αθῖαῖς ππιίαήοπος 1Π{ε[ΠΙῃΠπιαο Γ[ωηΐέ, αἴᾳιε οϐ 1 

απίππιηας εἰῖαπι ρετη]οῖο[ας ε[: απο 1η αρλοχϊ[πηῖς θ6ἴππι 

1ρ[ε ἀῑσίιί 1αῦε[οεπίῖρας αἀνετ[ατίαπι ε[ἴε. Εί αμοφαῖ αα]- 

ἀεπι αηπ1]ο ραγῖριας {]οχαςῖ οβ]οῖί πΠ]νει. Ώιατο 1Π 

αρλοτ][ηιῖς αἲἲ: Τα[ες, {απςες, Ιαΐεγαπι ἀο]οτος εἰ Ρεοίο- 

τί εχετε, Παπίε αηι]οπε; Πη]ίο γετο πηβρίς απ1ρας 
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πά, 048. ΤΚ. [281. 545. ] Εὰ. Βαβ. Υ. (490,) 
ἴδη πέπονθε ταῦτα καὶ 3) κεφαλὴ πεπληρωμένη καταπέµπει 
τὸ ῥεῦμα, διὸ καὶ τοῦ θέρους ὑπεῖναί φησι, τουτέστιν ἐν- 

δοῦναυ καὶ μετριάσαι τὰς βῆχας. «ἐγένετο γὰρ, ὡς αὐτὸς 

ἔγραψε, τὸ θέρος ὑγρὸν καὶ Φερμὸν, ὥσπερ αὖ παλιν [295] 
1 ἀρχὴ τοῦ µετ᾽ αὐτὸ φθινοπώρου βλαβερωτάτη τοῖς 
φθινώδεσιν. αὐτὸς γὰρ: ἔφη, πάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῖρον ἐν 
βορείοις ὕδατα πολλά. τοῦ δὲ εἰς πολὺν χρόνον ἐκπεσεῖν 
οὐ τὰς φΏίσεις µόνον, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα νοσήματα, τὸ πά- 

χος τῆς ὕλης αἰτιατέον τῆς οὐδὲν ἐχούσης, ὅσον ἐφ ἑαυτῇ, 

δριμὺ καὶ Φερμὸν, αλλ ἐν τῷ χρόνῳ λαμβανούσης ἐκ τοῦ 
σήπεσθαυ. σαφέστατα ὃ αὐτὸς ἐδήλωσε τοῦτο διὼ τῆσδε 

λέξεως, φάρυγ}ες οὐ λίην διακνώδεες, οὐδ' ἁλμυρώδες οὐ- 
δὲν ἠνωχλει, τὰ μέντου λίσχρα καὶ λευκὰ καὶ ὑγρὼ καὶ 

ἀφρώδεα ἀπὸ κεφαλῆς εἴη. τά γὲ μὴν ἄλλα πάντα τὰ 
κατὸ τὴν ῥῆσιν δῆλα τοῖς μεμνημένοις τῶν ἐμπροσθεν. 

ξ”. 
Πάρος σώματος, κωματώδεες. 

Ίαια Γαηξ Ἠαοο νιοία οἱ οαραῖ τερ]είαπι ἆε[Π]]αίίοπεπι 

ἱπαποπηΗί.  Ὁπάο αε[αίο {π[ες ἀῑοΙε χοπιογες Γαϊ[ς, 

Ίιοο ε[ὶ ἀπιπηπιαίας οἱ ΠΙοάςγα!Ίοχε, ΊἈαπι {ηΐ, τί τρία 

Γον1ρβί, {ετεπα αεῃῄας εἰ οα]άα, πί ο ἀϊνετ[ο Ῥεϊποιρίανα 

ἱπ[οηαοπ{ῖς αἰππιπῖ {αβίάϊς Ἱππιλοϊβιπααη.  ὨὈἶκιε είπα: 

ΠΡ ατοίαναπα, τηχ[α5 Παπίο ῬΏοτεα, πππ]ίαπα Ῥ]αί.  Οαποά 

απίεπι ]οησο ΓραΠο Ρρτοάαοετεπί Ποπ [ο]άαπα ἴαθες, [εὰ αἱ 

αΠ πιογδί, ἵπ οαυ[α ογα[Πί1ες Γαξ πιαϊοτίας, πλ] αβει-- 

{5 [μα [ροπίε αογο(ἰηῖς εί οαἱοχ5δ, {[εά ἴεπιροτο α ΡΠίΓε- 

ἀῑπε πππίααη!ἶς. Ῥ]αμίιῇιππσπια Ίου Γεοιί Ἰη[εε νετρῖς, [αι- 

οε ΠΟΠ ᾖῬρετϊπάε πιογάαοςδ, πε(ιο [α][αβίπες ο μΙσαπαι 

πιο]ε[αραπί; Ἱεπία νετο εἴ Πο πἷζα Γριππο[αααο πηπ]ία α 

οαρ1ίο νεπ]εραπί,. Όσοά τε μπα εί Ἠπ]ας οαρῖδ, ΟΠΙΠ6 

παςΠιογΙ {αρεγίογπα οἰατίπα ε{ί. 

ΙΤ. ΧΥΙΠ. 

στανίέας οογρογῖς, εοπιαξο[ι. 
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Εά. Οµατί, ΣΧ. [οᾳ5.] Εά. Βα[, Υ. (400, 
Ἔτρηται πολλακις ὡς ψεκρουµένης βασταζούσης καὶ. 

κινούσης τὰ σώματα δυνάμεως βαρέα φαίνεται τὰ πρύσθεν 

ὑπ᾿ αὐτῆς, ὡς κποῦφα, βασταξόμενά τὲ καὶ κυνούμενα. 

΄ 

ξη. 
Τοῖσι πλεἰστοισιν αὐτῶν οἰδήματα καὶ εἰς ὕδρωπα περιί- 

σταντο. 

Θαυμαστὸν οὐδὲν, εἰ διὰ τὴν τῶν ἀπέπτων ὑγρῶν πὲ- 

θιουσἰαν εἰς τοῦτο τὸ πάθος ὑπηνέχθησάν τινὲς. 

ἔθ’. 

Φρικώδεες, παράληρου περὶ θάνατον. 

Τῆς ἐκ τοῦ διασήπεσθαυ κακοχυµίας αὐξανομένης ἤ τὰ 

φρίκη καὶ ὁ λῆρος αὐτοῖς ἐγίγνετο, προσελθόντος τοῦ χρό- 
νου καθ’ ὃν ἤδη καὶ ἀπέθνησκον, 

ὥαερο εῇι ἀῑοίαπι επιογῖεπίο [η[επίαἰτιεο εἰ πιοίτίσθ 

οοΕΡοσπη {αοπ]ίαίε, απαε ρτϊάεπι αὐ εα υπ Ἱεπίῖα {εγεραπ- 

{ασ εἰ πιογεραπίατ, δτανῖα νιάετί. 

ΤΕΣΧΥΠΙ. 

Ομίδις /εγε οπιπῖδµς οεάεπιαία [ιεζαπέ, Φμαε ἵπ αφιατη 

πίεγ εµίεπι εγιρετιπ!έ. 

Νοπ πηῖταπι { Ῥτορίες αραπάαπίῖαπι 1ΠοοΠοοςίοχΏπι 

Ἠαπιοσγιπα αἆ Ίππο αΠεοίιπι αυϊάαπι ἀεγεπετιηξ, 

ΓΕ ΧΙΣ. 

Ηογγεζαπε εἰ Γμῦ ΠιΟΥίεπι ἀείιγαδαμε. 

υπ Ρταν]ίας ἨΠιοτΗπι εκ Ῥριϊγοάιπε ρατία Ἰποτείοο- 

τεῖ, Ἠοχτοχο οοττριεραπίας εἰ ἀε]ϊτίο ρτορτείτα {επιρονίς 

1Π 41ο εἴαπι πιογιεραπ{ητ, 

σΑΙΕΝΌΘ ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. ' ην” 
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ο’. 

Τΐδος δὲ τῶν φθινωδέων ἦν τὸ Λλεῖον, τὸ ὑπόλευκον, τὸ 
φλεγματώδες, τὸ φακῶδες, τὸ ὑπέρυθρον, τὸ χαροπὸν, 
λευκοφλεγματίαυ, πτερυγώδεες καὶ γυναῖκες' οὕτω [290] 
τὸ μελαγχολικόν τὲ καὶ ὕφαιμον' οἱ καὔῦσου καὶ τὰ φρὲ- 
νιτικὰ καὶ τὰ δυσεντεριώδεα τούτων ἥπτετο. τεινεσμοὺ 
νέοισι φλεγματώδεσι, μακραὶ διάρῥοιαυ καὶ τὰ δριµέα 
διαχωρήµατα καὶ λιπαρὰ πικροχόλοισο. 

” ” ς ιά ο” ” 

Τὰς ἰδέας τοῦ σώματος τών. ἁλόντων τοῖς φθινωδικοῖς 

νοσήιιασυ διηγεῖταυ. τὸ μὲν οὖν λεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἄτριχον, 

ἐνδείκνυταυ ψυχροτέραν εἶναι τοῦ συμµέτρου τὴν κρᾶσιν, οὐκ 
ἐπὶ παιδίων, δηλονότι τοῦ λόγου γινομένου. ταῦτα γὰρ αξὲ 

θερμὰ διὰ τὴν ἠλικίαν, αλλ ἐπὶ τῶν τελείων, αἷς ἐν τοῖς 

περὶ κράσεως ἐνδείκνυμεν. οὕτως δὲ καὶ ἡ λευκὴ χρόα, καὶ 
’ Δ ’ / Δ ς Δ / .ς ) . 

Φαυμαζω διὰ τι προσεθηκὲ τὴν. ὑπο προθεσιν, υπόλευκον 

εἰπων. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ ἐρυθροῦ παλῶς εἴρηταυ τὸ: ὑπέ- 
3, Ν ιά Δ ε] Δ ω α , 

ρυθρον. ἐἔμαθες γαΘ Ότο το ερυῦρον χθωμα θερμην κρα- 

ΕΗΣΧ. ΠΕ 911 

σεπιμς εταε ταδἰάογιπαη βἰαδγπις [μιδαῖδιπιεν µἰτιῖεο[ίηη, 

[ιὐγιδίομπάμπα, οαε[ιῖα, ἰεισορ]ἰεςπιαείσαε, ας Φιιδιές 

/οαρμίαε ἴπ Ίππογεπι αἰαγιπ ργοππιπεδαπε, πιωζεγεσφι 

επι πιεἰαπε]ιοἰίειπι επι εἰ [μὸ[απρμϊπειπα. ᾖΓεῦτες 

αγάεπίες Ίος εἰ ρητεπιϊάες ει ἀγ/επιεγία τεπεαθδαπᾶς τε- 

πιε[ιηῖ Πμνειιες ρἰεµϊέο[ος επεγοίαδαπες ἀϊμειγπα αἰμὶ ρχο-- 

/μυία εἰ αογία εποεγεππεπία νἰπβμίαφμε δΙ[ίο[ο». 

Οουροτῖς {οΥΠ135 ΘϱογαΙ, ααῖ {αριβοῖ πιοτρῖς οοντῖ- 

Ριεραπίας, πανταί, ΟΙαβτιπα ΙβΙίαχ Όχγασος λεῖον, ααοᾶᾷ αῇί 

ἀερι]ο, Ιπάϊσαϊ Ἰη[ίο {πσιάΙας {οπιρογαπιθη ία.  Ἀεο Ίος 

αᾱἆ ρασγο5 γε[εγίαν {επιρες; Γαπί επῖπι ΜΙ ρτορίες αείαίθιι 

οα]]ά1ς {[εὰ αἆ αἀπ]ίος, ταί Ἱπ οοπιπιοπίατ]5 ἆς ἵεπιρεγα- 

ΠηοΠ{15 ἀεο]αγανιπιας. Πάπα αἶρας οοἱἰος, ταρίῖ αμῑάεπι 

ΠΟΥ; αποά Ῥταεροβίίοπσνι [μό αἀάετί, [αραίριααι 

ἀΐοεμς, ΊἈΝαπα ἵπ γαβίοππάο τοοίς [απο ἀῑοίαπι οβ [αρτα-- 

 Ῥιουπάσπαι, ὨΙάΙοΙΠΙ παπα παρεπίεπι οοἱοτοπι οα]Ιάπι 
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σιν ἐνδείκνυται. τὸ ὃ ὑπέρυθρον οὐχ ὁμοίως μὲν τῷ λευκῷ 

τὴν Ψυχρὰν, οὐδέπω ὃ οὐδ αὐτὸ τὴν θερμήν. οἱ δὲ λευ- 
ποφλεγματίὰἑ πρόδηλΟυ δή που ψυχρᾶς κράσεως ὄντες, εἴ το 

ἐπιμεμνήμεθα τῶν ἐν τοῖς πὲρὶ κράσεως εἰρημένων. ᾖἔστο 

ὃ αὐτοῖς μαλακὴ καὶ ὑποδός πως ἡ σὰρξ ἐγγὺς τῇ τῶν 
ἑαλωχότων 1δέρῳ τῷ λευκῷ φλεγματίᾳ παλουμένῳ, οὕτω 

μὲν οὖν ἅπαντες προδήλως εισὲ ψυχρᾶς κράσεως» οἳ σας” 

2ματώδεις ὃ, ὡς ἔμαθες, κακοχύμου. καὶ μὴν καὶ περὶ τῶν 

χαροπών καὶ ὅλως περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς χρωμά- 

των. ἔιαθες ἐν τοῖς περὶ κράσεως ὦς οὔχ ομως εί λα-- 

βεῖν ἐκ τοιούτου νο ον βέβαιον τἐκμυ]θιον κράσεως ὕλου 

τοῦ σώματος, ὅτο μὴ µόνων τῶν ὀφθαλμῶν, οὐδὲ τούτων 
ἐναργώς ἐπὶ τῶν προειρημένων" πρῶτον μὲν γὰρ τοῖς χα- 
οοποὺς λεγομένους οφθαλμοὺς Ὁποῖοί τινές εἶσιν ἐννοῆσαι 
χρὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ }εγθαμµέγων ὀἀναμγησθέντας, ἕν- 

θα φησίν" 

ἀεποίατς ἴοπιροταπιοήέπα; Γαῦγαβγαπα Πο ροτίπᾶθ ασ α] Ότι 

{γΙσϊάπαι, ἨοἨ {αππεη εἰῖαπι- οβΠάυπη. Οαῖ νετο αἶρα ρί- 

ία αβασηϊ, :ᾳπος. Οταεοῖ λευποφλεγματίας αρρε]]απί, { 

ο απω αβοπιις ἱγαάιίοταπα 1π Ηρτῖς ἆθ {ειπρεταπιοπ{ῖ6 Πιθ- 

Ἱποτίαια, - οἴίγα' οοπίτογεγῇβαπι Γαπί Ππῖριάϊ ΄ Τεπιρεγαπιεη{{. 

ΕΠ 5 ππο]]ε’ οογρας εἰ Γαπηάῖας (ποάμτα πιοᾶο, Ῥτορε- 

απού σπα πἱ{ αηπα αβεο[ῖς 1ΠίοΓ οπίεπα, α παπι Ιεπεορ]]εσιια-- 

Ώαπι αρρε]]απί. ΄ Παφαο οπηΠςες 11 [παί Ῥ]απα {ΓΙδΙάΙ ἵσπι- 

Ῥεγαπεπίϊ, ΡΜμϊίοβ νετο, αἱ αιάϊν1βα, ἴεπιρεταπιεΠ!{ Ίπα-- 

Ίοταπι Ῥρ]επῖ ἨΠπιοταπι. ἈἘταείεγεα ἆθ εαο[ῖς [επιε]ᾳπε ἆε 

οοἱοταπι οο]οτίριιδ 1π οοπππεηϊατΗς ἆο 1επιρεΤαΠΙΕΠΙΙ5 

ἀϊάΙοΙ[Ι, τον ε[Πε αεκΙ[ήμιαπάππι Ῥτο οετίο εκ Τα] Πσιο 

4ο {οΐϊμς ἱεπρεναίιτα οογροτῖ5, ΠΙΠ [οἱογαπα οοβ]ογΠα; 

Γεάὰ πεαφπε απ]άεπι ον]ἀεηίετ 1π Ῥταεάίοις, Άαπι ΡΕΙΠΙΠΠΙ 

οομ]οβ;, αμῖ χαροποὲ, Ίοο ο[ι οπεβὶ νοσαπίαν, απ ΠΠΐ 

οοπβάεγαπάαπι τεγοσαπάμπήάπε οὐ ΠΙεπιογΙαπΙ Ῥοεία Ύπαο 

ΓοτΙρΠ!, πῬι αἲί: 

! 729 
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ν, ο τν ῃ / ΐ ῃ λε, 
0µτοι τ αγροτερο! τέ συὲς; χαροποε τξὲ Αξοντὲς. 

εἶτα Θεασάμενον πολλοὺς λέοντας οὕτω παραθέσθαυν τῇ 
μνήμη τὸ χρώμα τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς ἐπ ἀνθρώπων ἐδόντα, 

δύνασθαι ῥᾳδίως γνωρίσαι" ππειδὰν φαίνωνταυ τοιοῦτου 

καὶ τὴν κρᾶσιν, ὧσον ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμαῖς, θερμὴν καὶ ἕη- 

ρὰν εἶναι φάναι μάχεται δὲ τούτω κατὰ τὴν προκειµένην 
ῥῆσιν οὐκ ὀλίγα. πρῶτον μὲν γὰρ ἅμα τῇ Ψυχροτέρᾳ κράσευ 
ἔταξε τὸ χαροπὸν, εἴθ ἑξῆς ὠνόμασε τοὺς πικροχόλους ὡς 
ἑτέρους τούτων ὄντας, καίτοι φανερῶς οὗτοι δερμῆς καὶ 

ξηρᾶς κράσεως εἰσί. αλλὼ καὶ µέντου καὶ τὰ γεγραμμένα 
πάθη μεθ’ ὧν εἶπεν εἰδῶν τοῦ σώματος ἐνδείκχνυται καὶ αὐτὼ 
τοὺς μὲν πρώτους εἰθημένους ἅπαντας εἶναι ψυχροτέρους, 
τοὺς δ ἐρυθροὺς θΘερμοτέρους, τοὺς δὲ πικροχόλους ἕκα- 
νώς θερμούς" «φαίνεται γὰρ ἡ κατάστασις ἀΌροίσασάα τὲ 

πλῆθος ἐν τῷ σώµματι καὶ πληρώσασα τὴν κεφαλήν. καὶ 

τοῦτο μὲν κοινὸν ἁπάντων γενέ- (430) σθαυ τῶν νοσημάτων, 

”άρκτοι τ ἀγρύτεροί τε σὺὲξς, χαροποί τε λέοντες. 

14 εΠ: 

ἴσεσιιε αβτε[ἑέφεο [μες εἰλαγορίφιε Ίεοπες. 

Ὠοεϊπάο ταξί νιάετῖδ πιμ]ίο Ίθοπαε, Ἱία πιεπιογῖας σο]ος 

οο]οταπα πιαπάασπάας εΠ, αἱ να]εας, α απ ἵπ Ποπηήη]θας 

οοπ/[ριοϊαΐίαχ, {αοιἱε ασποί[οετε: 4πππιααε νιάεαπίαν 11 ἴα- 

165 εί[α, Γεπιρεγαπιεπίαπα 4ποαμε αιιοά αἆ οει]ος α πεί, 

οαἱ1ά μπα εἰ {οομπι ἀῑσε». Αἲ Πιο Πο Ῥαχαπι πηυν]ία 1η 

Ρταε[επ!Ι οταϊῖοπο ταρησπαπί, Ετίπιαπι επῖπι οὔπα {σίάΙοτα 

ἰοιπροταπιεπίο σα. οο]]οσανίξ,  Ῥοΐθα ρἱοτοσ]ιοίος, 14 

εΠ. Ῥϊ]ιο[ος αρρε]]αντ, απα[ αὐ Ἰὶς ἀἰάθηίες: απαα 

αροτίε Πηί Ἠϊ (επιρογαπιοπίο οα]ϊάο εί Πεσο. Ίππο νετο 

1ΡΠ πιοχΡί «1ος ἀε[οηΙρβί α οοτρονὶς Γογπηῖςδ, Πσπὶβοαπε 

Ῥγίπιο Ίοςο Ῥτο]αίος εί οιπΠος {εσίάίογος, ταβίσπηἁος, 

οα]1άΐοχεςδ, Ε[]1ο[οςδ, αΡαπάο οαἱ]ᾷο. Ίαπι Ίαος {επιρε[ίας ΄ 

1η «ΟΥΡΟΥΟ νΙάείαν Ίππιοτες αεεινα[α αἱ τερ]ε[[ε. αρα, 

1άᾳτιε οπιπῖραςδ πιοιὈί ΟΟΠΙΠΙΠΠΟ Πο; }Γεά {α1[ο [ιο 
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ἁλώναι δὲ καθέκωστον ἐδίῳ νοσήματὸ κατὸ τὴν οἰπείαν φύ- 

σιν, ἄλλον ἄλλῳ, διαθῥοίαις τὸ καὶ δριμέοι διαχωρήµασε 
καὶ λιπαροῖς, τοὺς πικροχύλουο. αὐτὸς γὰρ εἶπεν ἐν προ-- 
γνωστικῷ καὶ τὰς λυπαρύτητάς τὲ τὼς ἄνω ΄ ἐφισταμιένας 

ἀραχνοειδέας, µέμφεσδαν, συντήξεως γὰρ σημεῖον. οἳ μὲν 

οὖν πικρύχολου συντηκτικοῖς πυρετοῖς εἰκύτως ἑάλωσαν, 

Ἰνωχλοῦντό τὲ τοῖς κατα τὴν γαστέρα διαχωρήμασιν" οἱ ὃ 

ἐρυθροὶ καὶ πρὸς μἑλαγχολίαν ἐπιτήδειου παχὺ καὶ θερμὸν 
ἔχοντες [287] αἷμα τοῖς φθενιτικοῖς τὲ καὶ καυσώδεσιν 
εἰκότως ἑαλωσαν γοσήµιασι καὶ δυσεντερίαις ταῖς αἵματηραις 

ὡς εἰκὸς μαλιστα. µεμαθήκαμεν γὰρ ὅτυ διεταἰ τινες εἰσιν, 

ἐξ ἑλκώσεως μὲν ἀναβρωθέντων τῶν ἐντέρων, ἑτέρα διαφορὼ, 
πολλοῦ ὃ) αἵματος ἐκκενουμένου διὼ τών εἰς ἕντερα παῦη- 

μουσῶν φλεβῶν 1 λοιπή. ὕσαι δὲ τῶν φύσεων του ὃερμύ- 

τεραν µόνον ἢ ψυχρότεραί τε ἅμα καὶ ὑγρότεραι, ταύτας 
εἰκὸς ἦν, ὡς ἂν μήτε πυρετοῖς ἁλωτοὺς οὖσας μήτὲ χο- 

λώδεσι παθήµασι, µόνοις τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς ἁλώναυ ῥεύμασυ 

καὶ διὰ τοῦτο φθινωδῶς νοσῆσαι. }εγθαφότος δὲ τοῦ ᾿{- 

απεπ]αθ ΠΙΟΙΡΟ α]απι α]ίο οοττερίαπα Ῥτο Για ου]4δᾳαθ 

παΐητα, α]νὶ Ῥτοβαναί8, αοτῖρις ἀε]εςοπίρις Ρ]ηραϊριις-- 

ᾳπθ Ῥ]]οίοςδ. ΄ Ναπι Τρία 1η Ῥγαε[ασιῖ ἀῑκιι, ρἱπριεάῖηες 

ἀμπθίαηίες. Ππηί]ες αγαπεαχυπι ἰε]ῖ τεργο]ιοπάεπάας ε[ῖο, 

1η(1οαΏί εΠΙπι οο]ΠαἰΙοπεΠΙ, Όματο ἨΕ1]1ο[ πεπίο Ἱπ 

{εῦγες οο]]]ᾳααίῖνας Ιπεϊάετωπῖ, οΠεπάεραπίωταιε αἰνί ἆε-- 

Ἱεοίιοηίρας. Ἠιρίουμπάϊ γετο εἰ αἆ πιε]απο]ο]ῖαπη αΡΡΟΠΙΙ 

εἰ ογα[ζο [απσυϊπε οαἱϊάοφαε ρταεδ1ά» πο ἀπ]ανία Ρ]γο- 

ηϊτίάε [απ εἰ {ερτε ατἀεπίε οοττερἰὶ εἰ εἴῖαπι ογιεΠ[ῖ5 

ἀγ[επίοτ]ῖδ, πῖ ραγ εγαῖ πακίπιο. Ώπρ]ίοε επ «ας [οἷ-- 

πηὰ5 εί[ε ἹπίεβΙΠΙ5 εχι]οεταίίοπε ετοςς, αἱίεγαπι ἀ1Πεγε-- 

Παπ: αἰίεταπ, ΟΠΗΠ οορίο[ας [αησιῖ Ρεν νεπαδ, «υπο 

αἆ Ἱπίε[ῖπα ρετπεπε, εναομαίωγ: «πάε ααίεπι ε[[οί τα-- 

{πταε γε] «α]άῖοτες ἰαπίηπα νεἰ 1η]σιάίογες Βια]. εἰ Ἠπα - 

ἀϊονεδ, Ίαν ρα εναί, π! ϱπας πεο [αοιε Περτιρις οε(ε- 

Ῥαπί, πεο Ῥίοβς αΠεοιῖρας 1π Γοῖαν ἱποιάί[ῃα οαρῖιῖν ἆο- 

{Η]]αίίοπες, Ιάέοφμα Ἱπίαριί[ε, Ομία νεγο [οἱρίι Πρ- ΄ 
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ποκράτους, εἶδος δὲ τῶν ἡννωβεάν ἦν τὸ λεῖον, τὸ ὑπό-- 

λευκον, τὸ φλεγματῶδες, τὸ ὑπέρυθρον, ἀναμίξαντορ δὲ τῷ 
λόγῳ καὶ τοὺς χαροποὺς, ἄξιον ἐἔδοξέ µοι ἑητήσεως εἶναυ 
τὸ λελεγμένον. εὔλογον ἦν οὐ ορατούς ἀλλὰ λαμικθώς 
μᾶλλον δρῇσθαε, δοκοῦντας εἶναι τοὺς μὲν ψυχρᾶς, τοὺς 

δὲ ὑγρᾶς, τοὺς ὃ ἅμα τὰ Ψυχρᾶς τε καὶ ρᾶς κράσεως, 
ὧν οὐδὲν ἐναντιοῦταυ τῷ προκειμένω λόγω. παρατεθέντες 
οῦν τά τε βρέφη καὶ Ὑκύθας καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς. 
ὑγροτέρους μὲν ὄντας ὁμολογουμένως τῇ κράσει, ψυχροτέ- 
ρους ὃ) οὐκέθ' ὁμολογουμένως. ἐμοὶ μὲν οὖν διὰ ταῦε ἔδο- 
ξεν ἄξιον δητήσεως τὸ περὶ τῆς χαροπών ὀφθαλμῶν χροιᾶς. 
τῶν ὃ' ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον οἱ μὲν αν καὶ σὺν 

αυτοῖς δὲ ὃ «{ύκορ ὥσπερ ἄλλα πολλὼ καὶ τοῦτο χωρὶς τοῦ 
ἑητῆσαι τὴν αἰτίαν παριεῖσι. οἱ ὃ' πποκράτείοι τινὲς μὲν 

Ῥερμῆς κράσεως εἰπόντες εἴναυ γνώρισμα τὸ χαροπὸν, οἳ δὲ 
ξηρᾶς, εἰσὶ δ᾽ οἳ καὶ ἀμφοτέρων, οὐδὲν ἔτο προστιθέασιν. 
Ίρχεσε γοῦν εἰπεῖν ..Σαῤίνῳ τοῦτο µόνον, τὸ δὲ χαροπὸν. 
πάνυ δηρὸν ὂν ἔχει ἐπικλινίαν πρὸς φθίσιν, οὔτε τὸν λογο-. 

Ῥοοχαΐεθ: σοππς ἰαρίάοταπι εγαί σ]αθγαπα,  [αραΐραπι, Ῥί- 

ΤπΠίο[ανα, [αὈεαριοαπάαπα, εἰ Γεγπιοπί εἰῖαπι οπε[ίο5 Ἱπ[εγιῖέ, 

ἀϊδππι ΠΜ Ίου απαεβίοπο νί[απι ο,  Οοπ[οπίαπεαι 

εγαί Ποπ οαε[ιος, [εὰ σἰαισος Ροΐῖας ἀϊσετε, απῖα  {π-- 

διάΙ, 111 Παπαἳ, αῖ ρατίίος. {πσΙάΙ εἰ Πποῖάϊ Γεπιροτα-- 

αηοηῖ ο[[ε νἰάεαπίας: ποπ πμῖ] επι Ῥζαε[επία ἁῑρα- 

αίϊοπο ριασααί. Θοπιρατεπις Ίαπι οππα Ἠῖς Ιη[απίος, Φ6Υ-- 

πας, (α]]ο εἰ 6ειπιαπος, ἁπὶ Ρρίαπο ἰεπιρεταπιεπίο [απ 

Ἠαπηάϊογα, ΓσΙάίογε νθτο ποπ οἶίγα οοπἰχονοτ[ίαπι. ΜΙΗΙ 

αριίαν νΙ[απι ε[ί ορογαο ργείῖαπα, πε ἆθ οοἶοτο οεπ]ογάπα 

οαε[ίογαπα Παροτείαχ αιαε[ῖο.. Ππενρτείος Πρεί Ἱα]ας απι- 

Ρἰτῖοὶ απϊάεπι, Ἱπα(ις οι 15 Έγεις, παέ α]ῖα πιυ]ία, 

{ο Ίος, πη[τα οαπ[αο ἀπηπήβίοπα, Ργαείεγομηῖ: Ἡϊρροετα- 

Πο νενο απϊάαπα ΤεπιρεχαπιοπίΙ εἶο οα]ΙᾷΙ Πσπαπι ο8θ- 

βαπι, αιάάαπα [οοί ἀῑσιμε.  Θιπὲ απ πευιϊγαπι Ίαπι αἀάαμί, 

ΒαΡίπις οαωΙάθιπ Ἠοο ἆεπαπι [αἲῖς Παριξ ἀϊσστα: οαθε[ίαπα 

νενο αμῖ ε[ὶ να]άε Ποομγα, ορρογΗππα ε[ἰ {αῦ1, πεπθ οαατ 
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σμὸν εἰπόντο δι ὃν τοῦτο ἔγραψεν, οὐθ᾽ ὅτυ τἆλλα μεθ’ 

ὧν γέγραπταυ τοῦτο, πἀντ ἐστὶ Ψψυχροτέρας τὲ καὶ ὑγρο- 
τέρας... κράσεως. «}νωρίσµατα. μή τὸ οὖν. ἀντὶ τοῦ }λαυκοῦ 

τὸ χαροπὸν ἔγραψεν ὁ “Ιπποκράτης πιαρενεχθεὶς ἕν τῇ 
προσηγορίᾳ; τί γὰρ ἂν ἄλλο τις εἴποι: τοῦτο μὲν οὖν ἐν 
κοινῷ προκείσθω σκοπεῖν. ἐπὶ δὲ τὰ κατάλοιπα τῆς ῥή- 

σξως {ωμεν. ἐν μὲν. γὰρ τοῖς φθινώδεσι νοσήµασιν ἅμα 

τοῖς προειρηµέχοις καὶ τοὺς πτερυγωδεις ἔγραψεν, οὐ διὰ 
τὴν κπρᾶσιν, αλλὰ διὰ τὴν μοχθηρὰν ὁδιάθεσιν τοῦ θώρακος 
ἐπιτηδείως ἔχοντας εἰς φΏίσιν ἐμπεσεῖν. ἔπεσθαι ὃ εἰκός 

ἐστε καὶ τὴν διάπλασιν αὐτοῦ τῇ συμφύτου θερμότητι. 
κατα δὲ τὴν τελευιὴν τοῦ περὶ τῶν φθινωδῶν λόγου προσ- 

θέντος τοῦ “/πποκράτους  ἐπισκέψασθαι καὶ γυναῖκες οὗ- 

τως ἄξιον πότερον οὑτωσέ πως εἴπεν, ὡς κεὲ καί τις ἔφη 

καὶ τὰς γυναῖκας ἁλώναι τοῖς φΏινώδεσι πάθεσιν ὁμοίως 

τοῖς ἀνδράσιν, ὅσαι τῶν αὐτῶν ἦσαν εἰδών }) καὶ χωρὶς τοῦ 
ταῦτ ἔχειν τὰ γνωρίσματα πλεονάσαι φηοὶ τὸ πάθος ταῖς 
γυναιδὶν, ὡς ἂν ὑγροτέραις τὲ καὶ ψυχροτέραις οὔσαις, ὡσθ᾽ 

ἵαπα ους 1 [οηρ[ενέ, αἀἀιιοῖί: πεφιις α]]α φιάήρας ου ε[ί 

αἀ]ηποίαπα, ε{[]ε οπιπῖα {πἰσϊά1οτίς {επιρεταιποπί1 εἰ Ἠαπι]- 

ἀῑοτῖ ῄσηα. ΊἈαπι 6Υ56ο Ῥτο σἰαιςο. Ηἱρροογαίες οαο[ίαπι 

{α]Γα5 νοσαῦι]ο. [οΙρΠΙ ὁ. παπι οπῖά ἀῑραςδ αι Θεά Ἰος 

1π. ΟΟΠΙΠΙΠΗΙ Πἱ οοπῃάθγαχο Ριοροβίαπι Αά τε]φααπα. ]8πι 

οτα[1ομ]5 ρατίεπι αοοεἀθιηΙδ. Ἀαπι 1π πιοτρῖς ἰαβιβοίό τπηα 

Όυπι Ῥταεάϊοίι]5 εἰῑαια πτερυγώθεις, 1ἆ ο{[. απ1ρς (οσαραίαθ 

1η πιοᾶιπα αἰατήπη Ργοπηϊηεπ{, 6ΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓαΝΙΙ5 «απ ποἨ 

Ῥνορίει ἰεπιρεγαππεπίτπα, {[εά Ῥτορίεν νυιοίαπι ἰ]μογαςῖδ 

Πσιγανα ομποκ1 ἰαβί [απῖ,  Ῥτοδαβί]ο ίπποι ε[ὶ εἶας Πριι- 

παπα παἰϊναπι οα]οτεπι [εαυ]. Ἱπ ἄπε πρὶ ἆς ἰαριάϊς ἴχα- 

οἷαῖ, αμαπάο Ηιρροοταίες αἀ]εοῖί οἱ πι]1ογεδ, απΙΙιαάνετ-- 

ἱεπάσπα ε[ι, πἰνιπα Ίου πιοάο ἀῑχετίῖε, αι ἀῑσαδ, Ππι]1ο-- 

χε Ρρεγίπάε αο ΥΙο ἰαρε {Πε οογτερίᾶ5δ, Ύ,αο εταί 

εοτπάεπ σοπεγήτα: απ, Ἠοεῖ Ἰ5 νοῖς οαγεγεΠ!ί, {γε(αςΠ-- 

εφ ἵαπιεπ ἀῑσαί 1π πο α[Πεοίμσα ππα]οτες Ιποίςτ[Γε, απαπη 

ἠηϊάῖοτες Επί οἱ {Πσίάίογεν, τί απὶ α[[εοίι αιιοδάᾶπι 
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Εά. Οματι. ΙΧ. Γ27. 359.] Εὰ. Ῥα[. Ύ. (420.) 
ὕπερ ἐνίοις τῶν ἀνδρών διὰ τὴν ἰδίαν ἑκάστου μρᾶσιν ἐγέ- 

γετο, τοῦτο πάνυ πολλαῖς τῶν γυναικών διὼ κοινήν. ἐμοὶ 

ὃ) οὖν ἑκάτερον δοκεῖ λόγον ἔχειν, πιθανὸν γάρ ἐστι πλείους 
τῶν ἀνδρῶν ἁλώναι τὰς γυναῖκας τῷ αφ θινώδει πάθει, διὰ 
τὴν κοινὴν αὐτῶν κρᾶσιν, ἐξαιρέτως τὲ παθεῖν αὐτὰς ὕσαυ 
τοιαῦται τὸ εἶδος ἧσαν, οἵους κατέλεξε τοὺς ἄνδρας, ἐφεξῆς 

ὃ) εἰρηκότος αὐτοῦ τὸν μελαγχολικὸν καὶ ὕφαιμον εἴδος ἁλώῶ- 
γαι μάλιστα καύσοις τὲ καὶ φρενίτισιν. ἀναμνησθῶμεν ὧν 

ἐμάθομεν, ὡς ἐν τοῖς αἷμα πολὺ καὶ θερμὸν γεννῶσιν ἔτοι- 

µόν ἐστιν εἰς μελαγχολικὴν ἀφικέσθαι κακοχυµίαν. ἄκουε 

τοίνυν οὐ τῶν ἤδη τὴν µέλαίναν ἠθροικύτων πυλλὴν, ἀλλὰ 

τῶν ἐπιιηδείως ἐχόντων πρὸς τὴν ένεσιν αὐτῆς, εἰκύτως 

δὲ τούτους Θερμοῖς ἁλώναι συνέβη νοσήµασιν, ὡς ἂν [258] 
καὶ φύσει Θερμοτέρους ὄντας. ἔμπροσθεν ὃ᾽ εἰρηκως τοῖς 

φθινώδεσιν ἁλώναι γοσήµασι τοὺς φλἐγματώδεις, νῦν προσ- 
θεὶς τὸ τῆς ἠλικίας αὐτοῖς ἔφη, τειγεσιοὶ νέοίσι Φλεγμα- 

τώδεσιν, ὡς οὐ µόνης τῆς φυσικῆς κράσέως }ένομένης ἔτει- 

ν]το εκ ΓΙο ο]άδᾳαθ Τεπιρεταπιεπίο {επίανιϊ, 1]ε Ἰάεπι 

Ρετππμ]ῖα πππ]ίεγε εκ οοπιπιαπῖ.  Εαπϊάειι αἰταπιαπε 

οεΠ{εο οοπ{επίαπθαπι ε[[ε, ΊΝαπι ε[ι νοτιιπ]ε {ΓεφαεΠ/1ο- 

χε νΙτὶ» πΙ]Ιεγεδ, Ῥτορίες {επιρεγαπιεπίαπι {αμα οοπι- 

ΠΙΠης, ἴαρε οδρίας ε[ε, αο Ῥταε οείεγῖ5 Ί]]α5δ, αΎπαε ε]α5 

εταπί σεπετῖδ, οα]ας τεοεπ{[αΙῖ το. Οπσία νετο Γαράτε 

ΠἹεΙαΠΟΠΟΠΙΟΙΠΙ σεπας εἰ [αρ[αησαῖπεαπι, Γευτῖρας αγἀεπίῖ- 

Ῥ5 Ῥγαεεῖραε {ω[α εἲ Ῥ]γοηπ]ίάε αΠεοίιπι, Δά πιεπιό-- 

γίαπα. Ύπαο ἀῑάίείπια5δ τενοσεπιᾳδ. Ουῖρας πιπ]ίας [απ- 

δαῖς εἰ οα]ῖάμς ρεπεταίατ, Ῥτοπρίε αἆ πιε]απε]μο]Ιοσσαπα 

Ἠήππογαπα ο νΙϊαπι ἀενεπίτε. ΌΏπατο αοαῖρο ποά ο8, 

απΙ αἰναπι Ίαπα πππ]ίαπι Ὀϊεπι αοετνανεταπί, [εά αι αἆ 

Ρεπεταπάμπα επι εἰε αρΡρροβᾶ, ααὶ [απε, οα]ιᾷῖ υἱ ατγῖ- 

Ρετεπίαγ πιοτρῖδ, αποά παίιτα ε[επί οα]άϊογο ππεγ]ίο 1α- 

οἵαπι ε[ι, Ρο[εαφιιαπι απίεπι [αργα ἀῑκΙίι Ῥϊϊτο[ον ε[[ε 

{αβίβοῖα οαρίο πιογβίδ, Ἠιπο αάῑία Ἠΐ6 αεἰαίε ἀῑεῖί, 

ἴεπεσπαῖ Ίανεπες ΡΙΙαϊίο[οθ εχεγοϊίαραπί: πεπιρε ᾳποά ΠΟΠ 

{απίαπα παἰατα]ἰο [επιρεγαπιεπίαπα ε[Γει αἆ οοπιπαζεπά μπι 



«ΛΙ Τά ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑγΊΟ ΤΠΟΗΝΗΜΑά Τ. Το 

Εὰ. Οµατί. ΙΧ. [298.] Εὰ. Βα[, . (410.) 
τηδείου πρὸς τὸ ἐργάσασθαι τὸ τοῦ τεινεσμοῦ πάθος, αλλα 
καὶ τῆς ἡλικίας θερμῆς οὔσης, ἵνα διὰ δριμὺ καὶ σηπεδο-- 

νώδες φλέγμα τὸν τεινεσμὸν γεγονέναι νοήσωμεν. τῇ γὰρ 
πρὸς τὸ απευθυσμένον ἔνιερον διεξόδῳ τὸ τοιοῦτον φλέγμα 
βλάβην ἑλκώδη τοῦ µέρους ἐργαξόμενον, ἐπὶ τὴν αἀπόκρισιν 

ἠθέθιζε συνεχῶς τοὺς κάµνοντας. τάσεις δὲ καὶ προθυµίας 

ἀποκρίσεως σφοδροτέρας τῶν δυσενεερικὠών οἱ τεινεσµώδεις 

ἴσχουσι διὼ τὸ δυσέκκριτον τοῦ φλέγματος, ἐμπλάττεταυ γὰρ 

τοῖς σώμασι παχὺ καὶ γλίσχρον ὀν, οὐχ ὥσπερ ξανθὴ χολὴ 

ταχέως διεξέρχειαι. περὶ δὲ τῶν πικροχύλων φύσεων ἐμ- 
προσθεν ἔλεγον εὐλόγως αὐταῖς δριµέα μὲν εἶναι τὰ δια- 
χωρούμενα διὼ τὴν ὠχράν τε καὶ ξανθὴν καὶ πικρὼν ὀνο- 

µαδομένην Ἰολὴν, λιπαρὰν δὲ σύντηξιν, ἐφ᾽ οἷς διαχωρήμασυ 

μακρὰς διαθῥοίας γενέσθαι, διὰ τὸ πλῆθος τῆς αΌροισθεί- 
σης κακοχυµίας. 

| οα.. 
τ η .ά . « . , ; 4 ν 
|ν δὲ πᾶσι τοῖς ὑπογεγραμμένοις χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ 

καὶ πλείστους ἀπέκτεινε, τὸ δὲ Θέρος ῥμίστον καὶ ἑλά- 

Τεπεδιπάπα Ῥτοπαπα, Γεἆ αεία ϱἹοφῦςο οα]]άα ε[[εί; πί εκ 

αοπί εἰ ριἱγεάϊποία ριυία Γεπεδιπαπα 1Π{ε]]Ισαπιας οτίαπῃ, 

ῷ] οαάεπα πιεαίαπα αἆ Ἱε]απαπα Ππίε[Ιπαπι εα Ῥἰία εκ- 

π]οεγαης αἆ εκετε[ίοπεπι α[Ππάμαπαῃ αεστος Ἱγγπαναί, ΈΤεῃ- 

Ποπες αιίεπι εί ἀείιάεμάϊ οπριάτίαίεπα (επείπιο ]αρογαπίες 

νε]μειπεµίΙογεπα Παρεπί (παπι ἀγ[επίεγ]οί, Ῥτορίεγεα αιιοά 

αεστε ρ]τμία εχοεγπῖ Ροίεβ; οογρογ/ριι9 εΠΙπῃ Ρας ογα[μ[]ο 

εἴ ν][οοβίαἰε 1π]αεγε[οΙξ, ποπ πί ανα Ῥ1]5 [αϊϊπι ρει- 

ππεαί, Ῥε παϊιγῖς αμίοπι ΤῬ1ο[5δ απίο ἀἰσοεραπι πιεν]ίο 

1116 αογος ἀε]εοίίοπε ε{ἴε Ῥτορίευ Ῥα]]άαπι, Παναπι εί 

ΑΠΙΔΤΑΠΙ ϱΏθπῃ νοσαπῖ Ῥτίεπι; Ρίηραεδ γετο Ῥτορίεν οο]]-- 

αμαἴοπεπα, αὐἶδις ἀε]εοΠομίριςδ, οῦ οοεσίοτΙΙ οορῖαπι 

νΠιο[οσυπα Ἠμπποσυπα, Ίοηρα {ωοσεβΤε Ρτοβανία νεπισίς. 

1Η ΧΧΙ: 

Οπιπίδις φμος [μρτα ἀε[ογίρ[ππως νετ εγαε ἵπ[εβί[[πωπαν 

Ῥἰωγίπποσφ με [ι[έιῖε: αε[ίας εοπιπιοάι{[[πα ραμοί[[ηπΐίφμε 
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Τὰ, Οµασε, ΤΧ. [28.1]. ο Εάν Ῥαβ Ὑ. (4309) 
χιστου ἀπωλλωντο, τοῦ δὲ φθινοπώρου καὶ ὑπὸ πληϊάδα 
πάλιν ἔθνησκον οἳ πολλοὶ εεταρταϊουι . 

Ί Πο ἠθροισμένης κακοχυµίας εἰς τὸ βάθος τοῦ σώμα- 

τος απωσθείσης, ὑπὸ τῆς τοῦ περιέχοντος ψυχρότητος, ὃν 

ἐν τε τοῖς ὑσιάτοις τοῦ Ἰξιμώνος καὶ τοῖῦ πρωτοις τοῦ 

ἄρος ἔσχεν, εἰκότως μάλιστα μὲν τοῖς φθινώδεσιν, ὡς ἔμ- 

προσθεν εἶπεν, δη δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις συνέβη κατὰ τὸ ἔαρ 

ἀπόλλυσθαι, τοῦ δὲ Βέρους αἰθρίου γενοµένου καὶ ξηροῦ 

πάντας κουφισθῆναε, πάλιν δὲ περὶ ἀρκτοῦρον εἰς ὑγρότητα 
µεταβάλλοντος τοῦ περιέχοντος εὐλόγως ἓν ὅλῳ τῷ φΏινο- 

πωώρῳ µέχρι δύσεως πλειάδος ἀπεθνησκον πολλοὶ τεταρταῖου, 

ἐπὶ τῇ τελευτῃ τῆς προκειμένης καταστάσέως. ἔνια μὲν τῶν 

ἀντιγράφων προσγεγραμμένα τὸ τετάρτη, τινὰ δὲ τὸ τεταρ- 

ταῖοι, τὰ δὲ τούτων ἔτι παλαιότέρα τὸ 4 γράμμα, ὃ μεῖ- 

ἕον τῶν ἄλλων γθαμμάτων ἐστὶν, ἔνια ὃ οὐδ ὅλως οὐδὲν 

έχει προγεγθαμµέιον. ὕσου μὲν οὖν μετὰ τοῦ ὁ γράφουσο 
τὸ τετάρτη συνἐμφαίνοντες αὐτὸ Ματῷ δοτικὴν πτῶσιν εἰρῆ- 

μετίενε, αμΕΙΠΊΠΟ γμτ] εἲ [μὸ υετβί]ίας πιµ[εὶ 1πέετ-- 

ἐεγιωιὲ τεταρταϊου. 

Ὑπποίο Ἡππιογο οπῖ οο]εοίις εγαί 1π οοτροσῖ5 Ῥτο- 

{απάϊϊαία τεἰτα[ο αὉ αὐγῖς {σοτο αᾳπο εχίτεπια Ἠειπο εἴ 

Ἰποιπίο Υετε εταί Ἱη{ε[βαςδ, ἸΠααά αΠπ]ατία ππαχίππο απτάεπα 

ταυῖάϊςδ, υἱ απίε ἀῑκίί, εἰ Υετο εἰίαπι αἱῑδ Υετε οοπ/ιςῖί 

Ρενῖνος αεβαίο Ύπαε [ετεπα εχαί εἰ [εσα 9ΠΙΠεΡ τε]ενατί 

ἀπογαπιαπο αὔτο Γα85 ατοίαγανα ἵπ Παπιόαπα γετίεπία, Π1θ- 

γΙ]ο «ΠμαλΗ1 ἰοίο αιπίαΠ]1ο α[ααο αἆ οεσα[απα νεγδιΠαγαπι 1Π 

Ππο ρταεί[εα!]5 [ἰαίαςδ τεταρταῖοι, 1ὰ α[ῖ φᾳπατίαπΙ ρεγιετιηῖ. 

Οπαοἆαπι εκειηρ]ατία αα[ορῥρίαπα Ἰαδοπί τετάρτη, τά εἴ 

ᾳματίο, αἰῖα ταταρταιου, 14 ε[ὶ αιιανίαπϊ, εἴ ᾳααθ ῖς [αμΐ 

νεία[ίοτα Πίεγαπι 4, αἴιαε αἰῑῖ ε[ι ππα]ο, δαπί ααἴρας 

πλί]. ε[ι οπιηίπο α[οπρίαα,  Οαῖ ἴαφας ουσ ἡ [οπριαί, 

τετάρτη» Ίοο οί «παγίο, «ιιαγο «ἀαἰῑνο οα[α εἶαο ἀῑοίαπι 

Ἱιά]οεπί, Ίοο πιοάο Ἱπίορτείαπίας, πια] ὅϊῑο αιιατίο ρεν» 



ΚΑΙ Γ44ΠΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΤΟ ΣΠΟΠΜΙΝΗΜΑ 1. πι 
Σά. Οπατί. Γκ. [288. 359.1 Γά. Ῥα[. τε (450, 4949) 
σθαι, τοιαύτην τινὼ ποιοῦνταυ τὴν ἐξήγησι απέθκησκαν 

πολλοὶ τῇ ὃ' τῶν ἧμερων, ὕὅσου δὲ ἄνευ τοῦ ι προσγρα- 
φῆναυ αὐτῷ, βούλονταυ παραπλησίαν. εἶναυ ταῖς ἔιπροσθεν 

5 ; ” ο - ὴ ᾳ οτε 

εἰρημιέναις ἐν τῷ α τῶν ἐπιδημιῶν βιῤλίῳ καὶ ὃ ὑπάρχειν 

τὴν . κατάστασιν . ταύτην, συναριθμουμένων. αυτῇ δηλονότι 
-” 3 ” ” / Ε) η) 

φῶν ἐν ἐπείνω τῷ βιῤλίῳ τριῶν κπατασιάσξων. ἐν οἷς ὃ 
3 3 ” Π { / ’ 

ἀντυγράφοις αντὶ .τοῦ. τεταρτο.  ὃ µόνον  προσγέγραπται, 

(451) ταυτὸ μὲν σηµαίνεται τῷ τετάρτη» παραπλλσίως δὲ 
- - 5 . ” ΄ , ” ΄ τα 

τοις }ραφεῖσιν υπὸ του «ΠΙαμφίλου του 2{νήμονος χαρα- 
-” 3 - ” ; 

ατῆρσι καὶ αυτὸ φαίνεται συμβολικῶς ἐπιτηδεύεσθαι αἱ ταύ- 

την Ύε μύνην τὴν γθαφἠν ἴσασεν οἳ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν. 

ἔνιοι δὲ φυγεῖν ταῦτα ῥουλόμενου. µεταγράψαντες ἐποίησαν 

τεταρταῖου, τὴν λέξιν ὕλην οὕτως ἔχειν βουλύόμένου καὶ ὑπὸ 

πλειάδα πάλιν ἔθνησκον πολλοὶ τεταρταϊοι. . [989]. καὶ ὅ 75 
Π : -- σο, 32 ᾖ) 3 

Ἀαπίτων ταύτην µύνην ἐν τοῖς ἐδίοις αἄντιγραφοις ἐποιή- 
[ ”, -ο/ .ν », 3 ὡς 

σατο τὴν }ραφῆν. «ἔθικε δὲ ψεῦὺδύς τυ δηλουν, ἄν τ ἐπὶ 
- 3 3 » ο) 3 / Π 

τῶν νοσούντων, ἄν τ ἐπὶ τῶν πυρετῶν απουῃ τις. τὸ μὲν 

οὖν ἐπὶ τῶν νοσούντων ἄντικρυς απἰθανον. οὐ γὰρ εἰκὸς 
” ” Π ως ” ο Φα. 

ἣν ἐπὶ τῇ προµειµένή διαθέσευ τοῦ χυμου οὕτως ὀξείας 

Ἱεταπῖ, ααπῖ απο ή ο[ζο 1 αἀάτίαπα, μπῖ]επ ε[ἴο Ίππο απίο 

εκρο[β{16 1π Ῥτῖπιο Ἠργο νι]σανίαπα Ππογροτήπι νο]αμί εἰ 

απατίαπη ε[ε βΠαΐαπι, οοπιππδπιογα(ἰς [ε]]]οοί ο 9ο ἱγίρις 

1]ίας Πχ] Παρα», Αἰ ααἶρας 1 εχειιρ]αγίραδ Ῥτο απατίο 

4 απίαπα, ε[ι α[οηρίιπα, επι Πρηϊβοαίαν ασ οπατίο: 

αησά ααῑάειπ πο αμίεν αίφιε ποίπο α Ραπιρμ]]ο Μιπε- 

ΠΟΠ [οπρίαο [ΎὙπιρο]µος νἰάείαςρο[ίαπι ε[[ο: αἴᾳιπε Ίπαπο 

νείεγεςδ πα ΙεοΙῖοΠθι ασπο[οιΗΙ, Ομιάαπαι απὶ Ἠαεο ἆε- 

Πεοίετε Πιάεραπί, οοπιπιπίαία [οτιρίμτα Γ{εοεταπί τεταρταῖου, 

Ίου εἴὶ απατίαπα: αἰᾳπο απο ε[ο ἰοίαπι ογαἴοπεπα Εαίιθ- 

γαπΐ, ΑΠΙΗΠΙΠΟ τινας εἰ {0 νετρί]ας πια] απατίααϊ 

Ἰπτεγιεταπί,  Ἡαφιε ἴαηίαπι ]εσιί Ἱπ [πδ εκεπρ]αγίθιιβ 

Οαρίίο: οπΙ ἴαπιεα [αρείε νιάείαν ππεπάαοῖαπα, Ώνο ἆς 

αεργοἰαπΗΡις, [να 4ο {ερτῖρις αοοῖρία».  ἕαπι 4ο 4 ερτο- 

(άπρας απτάεπι ρτοτ{ας ε{ι αραντά απ; πσοπε 6ΠΙΠΙ )ρτο- 

ῬαΡί]ο ο{ί, Ῥταε[επίεια ἠαπιοχί6 Παίμῆι αἆςο εἶζε οο/{εοιι-- 
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Ἐά. Οµατί. ΤΧ. [ο8ῦ. ] Ἐά. Ραβ, Ῥ. (451.) 
, Δ Π ε 3 

γενέσθαι τὰς νύσους, ὡς τὲεταρταίους αποθνήσκειν τοὺς νο- 
-” ἱ η] - ” “. ” 

σοῦντας. τὸ ὃ ἐπὶ τῶν πυρετῶν πιθανὸν, ὕτι τὲ πολλῷ 
ῃ , αν νά ” 3 ἕ 

χθύνῳ κατωπτημένης τῆς παχείας ὕλης εἰκὺς ἦν εἰς µελαγ- 

χολικὸν περίττωµα µετάπτωσιν γενέσθαι καὶ ὅτι τοῦ έτους 
.ς «/! { εά 3 3 3 Ἀ 3 ; η] 

} ὦρα σὔινοπωρον Ἠν. αλλ οὐκ ἄν απεὔνησκον πολλοὲ 

τεταρταίων πυρετῶν πλεονασάντων" καὶ γὰρ ἡμεῖς αἀκίνδυ- 

νον ἴσμεν ὕσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὸν πυρετὸν τοῦτον, ὡς ὁ “Ίππο- 
κράτης ἀπεφήνατο περὶ αὐτοῦ. 

ὠηετὰ τὴν λοιμώδήῆ κατάστασιν ἀθῥώστων ἐστὶν ἑκκαι- 
δέκα διήγησις ἄχρι τοῦ τέλους τῆς βίβλου. κάπειτα προῦ- 

γἐγραπταί τινα περὶ ὧν ὀρθώῶς µοι δοκεῖ γινώσκειν ὁ άἄτο- 
σκορίδης, ἀξιῶν αὐτὰ μετὰ τὴν κατάστασιν εἰθέως γεγρά- 
φθαι" καὶ κατὰ γε τὴν ἐδίαν ἔκδοσιν ἐν τούτω τῷ χωρίῳ 

τοῦ συγγράµµατος ἔταξεν αὐτὸ καὶ ἡμεῖς οὖν ἐνταῦθα τὴν 

ἐξήγησιν αὐτῶν ποιησύµεθα, τοσοῦτον πρθειπόντες ὡς φαί- 

νεταἰ µου καὶ ταῦτα προγεγραφέναι τις ἕτέρος, οὐκ αὐτὸς 
ὁ Ἱπποκράτης γεγραφέναυ" δοκεῖ δέ µοι κατὰ λόγον πτροσω- 

ἴο5 αοιῖο5 ΠΙοχροδ, τί ααατίο ἀῑε ΡεΓγΙπιεγτεπῖ ἄεστο5; ἆο 

Τεβτῖρας νετο γετιβπη]ε εγαί, πα αποπῖαπα Οει[ίαπι ἀ1- 

ταχπ]ίαίε ογα[ἴαπι. ππα[ετῖαπα ΡρτοραΡ]]ο εταί ἵπ Πιε]αΠο]ιο]]-- 

οσα παπα εχογειπεπίαα, απ αιποὰ απΠῖ εγαῖ {επρΙιβ 

απἰπππας.  Α Περγίιρας {απενπ νΙσεπρας απαγίαπΙ5 πο 

Ρεν επί πια], Γεουναπη οἰεπῖπι [οἶπιας εἶἴο ρετ {ο Ἠαπο 

{ερτεπα, πῖ ἆε εα Ηἱρροοταίες ἀῑχ]ί, 

Α Ρε[β/]επίε {επιρε[ίαίε Γεάσοῖπι πατταί αοσγο αἆ Ώπεπι 

π{ααο Ἠρεί. Ἰωάο Γαπί αἁ[οτῖρία ᾳπαείαπι, 4ε απἷρας ν]- 

ἀείιν τοοίο Ὠἱο[εογίάες Παίϊπενε, οπῖ γι] εα [αι Έθπι- 

Ῥε[ιαί [αρεεχία; Ἠπποφιιο 115 Πρεί [οσππι 1 Γαα εἀπίοπε 

αἰἰσίρι]έ,  Ἱίαφαο εα Ίο Πο ΕΧΡΟΠΕΠΙΙ5, {4 Ρε Ίου 

ἑαπίνπη ἀἰκειίπιας, αιιοά νιάεῖιτ παῖμΙ Ίαεο 4ποφπε αἰτας 

αά[οἱρίζο, πο ἀρίαε [ο ρ[(ζε Ηἱρροοσχαίεςς νεα 1λία 
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φελῆσαι τὸ γενόμενον θέρος. τὰς γὰρ Θερινας νόσους γὲυ- 

μωῶν ἐπιστὰς λύει καὶ τὰς χειμερινὰς θΘέρος ἐπιγινόμενον. 

Φέρος δὲ οὐκ εὐσταθῶς ἐγένετο. καὶ γὰρ ἐξαίφνης Ὁερμὸν 
καὶ νότιον καὶ ἄπνουν, αλλ ὅμως πρὸς τὴν ἄλλην καταστα- 

σιν αἀναλλάξαν ὠφελῆσαι. αἀναμνησθώμεν δὲ ἃ περὶ τοῦ 

Φέρους ἐν τῇ τῆς καταστάσέως διηγήσει Ὑέγραπταυ κατὰ 

λέξιν ὦδε. δέρος αἴθριον, Θἐερμὸν, πνίγέα μεγάλα, ἐτήσια 

μικρὰ διἑσπασµένως ἔπνευσαν. ἐἰκότως οὖν ἐμετρίασεν 

ἐν τῷ Φθέρει τὰ νοσήματα καιὰ πλεονεξίαν τῶν, ὡς εἴρη- 
ται, }εγονότων χυμῶν, συστάντα ὃ ἐν ἀρχῇ μάλιστα τοῦ 

Ίρος, ἐπεὶ φυχρὸν γενόμένον ἀπέστρεψεν εἰς τὸ βάθος τοῦ 
σώματος τοὺς χυμούς. αὐχμηρὸν γὰρ καὶ Θερμὸν τὸ Ὀέρος 
ἐπιγενόμενον εἷλκυσέ τὲ ἅμα πρὸς τὸ δέρµα τὴν πακοχυµίαν, 

καίτοι καὶ διεφόρησεν αὐτῆς οὐκ ὀλίγον. εἰ δὲ καὶ τοὺς 

ἐτησίους ἐσχήκει πνέοντας, ἀκριβώς ἂν ἡ νοσώδης ἐν τῷ 

σώματι τῶν τόιξ ἀνθρώπων διάθεσις ἐξεκέκοπτο. παραμέ- 

νοντος ὃ) αὐτῆς µέρους τινὸς, εἶτα περὶ αρκτοῦρον ἐν βο- 
ρείοις πολλῶν ὑδάχων γἐνομένων, ἐπεσχέθησάν τὲ πάλιν οὗ 

ὶ 

απ μῖ Ύε[ῃας ν]άοίαγ Γεοιπάσπι ταῖοπθπι ῬτοΓι]{[ε. ΎἈΝαπι 

αε[ίνος Πιογρος θεια {αοεθάεπς {[οἰνίε, Ἰίεπια]ες αε[ίας 

1η[εφιιεπς ἰχαποππίαί,  ΟµαπιςΠαπα Πα Ῥες [ο αε[ίας Ἰαιιά 

ΒΠαρηις {ωπέ, Γεά Γαβιίο οα]ῖάα αα[ϊγίπα εἳ α νεπιῖς Πες 

εναίε, Ρτο[αί ἴαιπει αἆ αἰαπι [εππρε[ίαίεπι ἰταηφπμίαία, 

Ἐ πΙπινετο πενοσεπιἠ5 αἆ ππεπιοτί8πι 01886 ἆε ας[ἰπίε 1 

ηαχχγαπάα {επιρε[αία [οπῖρ[ί 1π Ἠαεο νειραᾶ, αε[ίας [εγεπα 

εταί εί εα]άα, ππασηϊ εταπί αεί», εἰεί[ίαο Ῥατνί ἀῑ[ρεγ[αι 

Γριτανεταηί,  Όσαατε Ρραχ εταί πιοᾷςιαίίογες αεί[ἰαία ΠΙΟΓΡΟΒ 

ε[ἴε, ες ἩαππογΙπη, αἱ ἀῑσίαπι ε[, οτίο εκαρεγαπίία, αἱ 

ΙΠεΠΠΙΕ νεγε ῥροϊΙΠιπιαπι ργοάἱεταηί. ΌΟμία 1] {ἱσῖά ανα 

Ἠππογθς 1π αἰίμπ οοτροείς τερι]εταί, Ίαπι αε[ίας ϱ.ας 

ἴ]]υιὰ [απα]]άα εἰ οα[]άα εκοερῖί, Απ] εἰ αἆ οιίεπι Πια]απι 

ἱταχ]ῖς Ἰαπιογεπι οί ἀῑσεί[μι ε]ις ΡοΓΙΟΠΕΙΠΙ ΠΟΠ ΡᾶΠΟΔΠΙ. 

Όιο ἴεπιροτε Π εἰε[αε (ρίγα[εΕ, ππογβοχπα ΠαπιαΠΙ 6ΟΙ- 

Ῥοτῖς Παίαπι ΟΠΊΠεΠΙ αρβετ[[οηί, Ουσία νοτο ε]ιδ [άρεγε- 

ταί Ρ4Τ8, Ὠιοχητιε {40 αγοίαταπι Παηπῖίε Ῥοτεα πια]ίαπα ῬΡ]16-- 

Ῥαΐξ, Ἡππιογεθ αι] πΠ]μα16 ρος ομίεπι πιαμᾶβαἨΙ, ΣΗΥΓΗ5 1π]- 
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λίαν διαπνεόµενοι γυμοὶ καὶ πρὸς τὸ βάδος τοῦ σώματος 

ἀπέώσθήσαν, ἓκ τούτου δὲ νοσεῖν αὖδιςο ἠρξαντο καὶ ἄπο- 

Ὀνήσκειν πολλοί. διὰ ποὺτ οὖν τὸ θέρος ὠφέλησέ τε τοὺς 

τότε πάσχοντας, οὐχ ὅτε τὰς ἐν χειμώνι νόσους ἀρξαμένας 

εἰκός ἐστι παὐεσθαι Ὀέρους. αληθὲς μὲν γὰρ, ὥσπερ γὲ 
καὶ τὰς Θερινὰς γειμῶνι γενομένας ἐν δέρει λύεσθαυ, τὰς 

ὃ) ἐν θέρει γεννηθείσας ἐν χειμώνι . θΘερινὸς γὰρ καὶ 

[290]  χειμερινὰς νόσους ἀκούειν σε χρὴ τὰρ ἐν τῷ κατὼ 
φύσιν ἔχοντι Θέρει καὶ χειμῶνι μᾶλλον τῶν ἄλλων 7έγνο-: 

µένας' οὕτως γὰρ εἶπεν αὐτὸς ἐν' ἀφορισμοῖς. νοσήματα δὲ 
πάντα μὲν ἐν πάσησι τῆσιν ώρησι καὶ γέγνεται καὶ παρο- 

ξύνεται, μᾶλλον δὲ ἔνια κατ ἑνίας αὐτῶν καὶ γίνεται καὶ 

παροξύνεται. αῴπειθ' ἑξῆς τίνα μὲν ἦθι πλεονάδει νοσή-- 

µατα, τίνα ὃ ἐν Θέρει καὶ φθινοπώρῳ καὶ γειμῶνε διῆλ- 

Θεν, ὅταν δηλονότυ μὴ νέωτεροποιηθῇ τι κατὰ τὴν τοῦ πε- 

ϱιέχοντος κρᾶσιν ὡς. άν γὲ τοῦ ἤρος τῆς αὐτῆς ἡμέθης 

ὁτὲ μὲν Θάλπος, ὁτὲ δὲ ψῖχος ποιέῃ, φθινοπωρινὼ τὰ νο- 

σήματα προσδέχεσθαί φησιν οὐ γὰρ αἱ προσηγορίαι τῶν 

ρεάἵα [απί εί ἵπ ρτο[απάαπι οοτρας Ἱπαρα]ῃΠ. Ἠϊπο «4ο 1-- 

ίεβτο αεργοίατο πι] ας Πποτί οοεροεναΠ!. ΄ Ἠαο 6γδο '4ε 

σαυ[α αερτοίαπ[ἶριις 1 ἱοπιρογῖς αθ[ας ποππἰμΙ] Ργοβαῖτς 

ποπ απῖα ΠΠοΥΡος απῖ ΠΙεΠιΕ εοερογιπ{έ οε[ἴατε Πί Ρρτοβα- 

Ῥϊ]α αθε[ίαίε. Ταπιει[ Πία {ο Ἠαρεας τες, ταί αῖ Ἠ]επια 

εππεγ[εγΙΠέ, αε[αίε ρτοβΙσεπίατ, εἰ απο Ργοακ{ε αείίας 

Ἠϊεπθ. Αεβϊνί [Παᾳπίάεια εἰ Ἰεπιαἰες πιογρί ἀπίεΙΙροπᾶϊ 

Γαπῖ,  οαπῖ αοβαίε οπαο 1π παίιτα [πα οοπ[αί οἳ Ἠϊθιπο 

Ῥτας οείεγῖς εχ][απί,. Τία οπίπι ἵπ αρμοτίιηῖ ἩἨϊρρο- 

ογαίες ἀῑχΙί, Αἴ ΠΙΟΥΡΙ ΟΠΙΠΙΡα5 ΟΠΙΠ65 {επιρογίρας αππΠῖ εἴ 

οχϊ[ιπί εἰ εκασετραπίασ, Γαπῖ ἵαπιεπ οί οετίδ απηϊ 

ἴεπιροχίραδ Ῥγασοῖρας επιεγραπί εχαοετρεµίπγααθ, Ῥβρ 

Ίαοο ἆθα νεγο τεσηαηί αοστϊάἶπες, αιισα αε[αίε εί απ- 

ἴππιπο Ἰήεπιεαςα τοσσπ/{ατὲ, πΙπταπα αβί πΙμ]. αὔτῖς ἴεπι-- 

Ῥεγαπιοπίο Ἱππονείαν. Ίλαπι Π γετε εοεπι ἀῑεδ πιοάο οἃ- 

Ίος, πιοᾷο αἶσον ηίεπάαίας, ππογρος αἲξ απίαπιπα]ες Ίπι-- 

Ῥεπάετθ, θε επῖπι ἴεπιρογαπα αππὶϊ ΠΟΠΙΙΠ8; σαδίθτΠὰ 
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ωὠρῶν, αλλ αἳ κράσεις αἴτιαι τῆς ἐδέας τῶν νοσημάτων εἰ- 
σέν. : ὅταν οὖν ἐπαλλαχθώσιν αὐταὶ καὶ τὼς νόσους αὐταῖς 
συμμεταβάλλειν αναγκα]ῖόν ἐστιν. 3ἢᾗ δέ γε προκειμένη ῥῆ- 

σις ἀξιοι τὰς ἐν χὲιμῶνι γεγονυίας κύσους ἐν θΘέρει παύε- 

σθαι, κῶν μοχθηρὀν τῇ κράσει γένηται τὸ Βέρος, οἷον ἐν 

Ἀρανώνυ γενόμενόν ποτὲ εὐθέως . ἄνθρακας ἐγέννησεν. εν 
δέ γε καὶ νῦν ἐγεγόνει ποιοῦτο, πλείστους ἂν διεφΘάρκευ 
τὸ πλῆθος τῶν μοχθηρῶν τὲ καὶ διασηποµένων χυμών, αὐ- 

ξῆσών τε καὶ προδιασῆψαν, ὥστε καὶ φεῦδος εἶναι φαἰνὲ- 

ται καὶ παρὰ τὴν Ἱπποκράτους γνώμην τὸ τὰς ἓν χειμῶνό 
γενοµένας νύσους ἐν Θέρει παὐεσθαι πάντως, τοῦ προσγρά- 

Φοντος αὐτὸ, τίνας /πποκράτης «Ἠγεῖται τῶν ὡρῶν. ἑκάστης 

οἐκείας νόσους νοσήσαντας. οὐ μὴν οὐδὲ τὰ τούτων ἐφεξῆς 

εγθαμμένα τῶν αναγκαίων ἐστὶν ἐνταυῦοῖ λελέγθαυ ὃν ἄλ-- 

λων αὐτῷ καθόλου παρηγγελμένα, ὃδιὸ. καὶ παραλείψω τε- 

λέως αὐτά. καὶ. γὰρ σαφῆ πάντα ἐσεὶ καὶ δι ὧν προεξή- 
γηµαι βιβλίων αὐτάρκως εἰρῆται Περὶ αὐτῶν. 

, 

{επιρεταπιοπῖα οετ{85 ΠιοτΡροτΏπι ΓΟΥΠΙ38 εοπιπηΕ{μπῖ, πας 

ἩΡΙ νατίεπί, ποη- Ρροίιπί πο πα [εοιπι ΠΠΟΥΡΟΡ ΟΟΠΗΙΗΙΙ-- 

Ί8γς, «άΠι νεγο Ρτορο[ία οταῖῖο πιοτβοθ ντ απῖ Ἠ]επια 

επΠίεταπί αε[αίε περε]]ῖ νε] Π. νιιοίο {4 αε[ίας ἴειπρετα- 

ΗΠΕΠΙο: οπ/αδπιοςἵ πάπα αλ(παπάο 1π Οταποπε {αεί οαχ-- 

Ῥαπει]ος [απι εχοἰίαν]ί. αμα] { 1 Ῥταε[επά ε[Τείι, Ρ]ι-- 

11ΠΠΟ6 Πια]ογπΏ. «[ποσοταπι εἰ ραίγε[οεπίῖαπι  αριπάαπία 

αμοία εἰ Ίαπι ραἱτε[αεία ρετομ] ζεί... Οαπιοβγεπα πιεηζᾶ- 

οἴτπα είΠε αρρατεί εἰ Ρταεῖε; ΗΙρροοτα![16δ ππεηίεπι ἸΠεπιῆ- 

1ε5 πιογρος Ργοτίας αε[ίαία ἁῑ[οιιῖ, απππη απ Ίου Ῥτορο- 

{18 πε[οἶγεγ]ί ϱποβΠᾶΠι ΠΠΟΥΡΟΦ ἀασαι Πιρροοταίες [ησα-- 

15 απηϊ Τεπηροτῖνιις είε ρτορνίο. Ίεο νετο εἰἶαπι ε[ῖ 

πεσε[ε, 4ιαθ Ρο[ Ἠσεο ἀείποερς αἳ΄ ἱρ[ο Γοπρία [αμέ, Ἰου 

Ίουο τείειτε, απ αΏβί αἳἩ Πρίο ἀπ υπάγετίααι : ἱασίία 

Βπῖ. Όμιατε Ί]]α οπιπΊπο ρταείεγίρο. Ῥ]απα παπιφιιο Γηπέ 

οππηῖα εἰ 1π ΗΡτῖδ {1ο απίεμαο επαττανί αριιάε ἆο Πΐ5 

ἁι[ραίαν]. 
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"Ἠκκαίδεκα μετ τὴν κατάστασιν ἀθῥώστους ἔγθαψεν 
ὁ Ἴπποκρατης, «ὡς μέν τινες οἴονται τῶν ἐν αὐτῇ νοση- 

σάντων, ἐπειδὴ καὶ αυτὸς εἶπεν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς διηγή- 

σεως τῶν κατ αὐτὴν γενομένων οὕτως. ἢν δὲ πᾶσι τοῖς 

ὑπογεγθαμμένοις χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν προγεγραμμένων εἰρῆσθαι τὸ ὑπογεγραμμένον, οὔ- 
σης γε τοιαύτης χρήσεως παρὰ τοῖς πολλοῖο. ἓν γὰρ τοῖς εξ 

τούτοις αθῥώστοις ἕτερον εἶδός ἐστι νόσων παρὼ τὰς εἰρη- 
µένας ὑπ αυτοῦ κατὰ τὴν λοιμώδη κατάστασιν. ἐξηγήσεως 
ὃ οὐκ ἔτι δεται μακρᾶς τὰ περὶ τῶν ἀθῥώστων τούτων 
γεγθαμμένα τοῖς μεμνημένοις ὧν προεξηγησάµεθα. οσχεδὸν 

γὼρ ἁπάντων Ίδη τῶν συμπτωμάτων τὲ καὶ σημείων ὦν 

ἐμνημόνευσεν ὃ Ιπποκράτης οὐδὲν ὑπολείπεται κατὰ τοὺς 

λεχθησομένους ἀθῥώστους ὃ μὴ καὶ προτεθὲν εἴρηται. διὰ 
κεφαλαίων οὖν οἷον ἐπιδρομήν τινα ποιούµεθα τῶν κατ αὐ- 
τοὺς γεγθαμµένων, εἴ πού τι παρεμπίπτου τῶν ἔμπροσθεν 

οὐκ εἰρημένων, ἐκεῖνο μόνον ἐξεργασόμενοι. 

Φεζεσεῖπι Ῥοβί ἴεπιρε[ίαίεπι αεστος ἀε[οπῖρβί Ἠιρροστα- 

το5, οί, αἱ αι]άαπι οεπ[εηίέ, ἵπ εα Ιαρογανετιπί: απαπᾷο 

1ρ[ε αδρί Ώποαπι [αοῖιί ἆε 15 απαθ ἴππι αοσἸεταπί, πατταπά1, 

{ο ἀῑκΙε, οπηηῖρις τοῖς ὑπογεγραμμένοις νετ εταί 1πΓεβΙ{]Ι-- 

ΠΗΠΠΗ. Ροίε[ῖ ἵαπιει ἆε [αρτα ἀε[οτιρίϊς ἀῑοίαπι ε[ε νειν- 

Ῥαπι Ἠοο ὑπογεγραμμένοι: α αἱ [ας αριά πιπ]ίος εΠ. ΊΝαπι 

Γεάεοῖπι Ἠο5 αεστο α]ιιᾶ ἰεπεβραί πιογβοτΙ!ῃ 5εηι5δ ας 

οοΙππΙεΠΙυταίο5 αὖ ϱο 1 ἰεπρε[αίε ρεβί]επῃ. Ύεταπι 

απαε 46 Πα αεστῖς ΡγοςιάΙξ, πο Γι[απι Ίαπι τεφυϊταπε 1π-- 

{ευργείαίίοποπα, { πιεηιοτία Ύααε απῖο εκρο[ΙΙΠΙΗ5 ἴεπεᾶδ. 

Ίαπι ΟΠΙΠΙΠΙ4 Ῥχορο [υπιρίοππαίαπι εἳ [σπογαπης αποταπι 

ἨἩιρροοταίε πιεπιϊηϊί 1 αθστῖς, ἆᾳ απῖρας γειρα Πεηί, 1θ- 

Παπά, αποά ποπ Πί απίε ἀῑοίαπιν ε[ί πα]]απ, Τίαφπε 

Γινηπα [πα ΡΕΓΕΙΥΤΕΠΗΙΙ6 θα, α1ιαθ ἵπ 15 Γι Γοπῖρία: Ποπρϊῖ 

ααϊά {ο οπεταί, αιοά απίεα ποιπ Παρυϊπιαβ, ἀ]λαά [οἱαπι 

ε]αβογαίμτί, 
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[οοι] "Εν Θάσῳ τὸν τοῦ ΠΠαρίωνος, ὃς κατέκειτο ὑπὲρ 
᾿4ρτεμισίου, πυρετὸς ἔλαβεν ὀξὺς, κατ αρχὰς συνεχὴς, 
καυσώδης, διψώδης, ἀρχόμενος κωµατωδης καὶ αἶθις 

ἄγρυπνος, κοιλίη ταραχώδης ἐν ἀρχῆσιν, οὖρα λευκά. 
ἕκτη οὔρησεν, ἐλαιῶδὲς, παρέκρουσεν. ἑβδόμη παρωξύν- 

Όὴ πάντα, οὐδὲν ἐκοιμήθη, ἀλλ οὖρά τὲ ὅμοια καὶ τὰ 

τῆς γνώμης ταραχώδεα, ἀπὸ δὲ κοιλίης χολώδεα, λιπαρὰ 
διῆλθεν. εἶτα τῇ ὀγδόη σμικρὸν (4539) ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν, 

Ίμεσεν ἰωώδεα, ὀλίγα, σμικρὰ ἐκοιμήθη. ἕνάτη διὰ τών 

αὐτῶν. δεκάτη πάντα Συνέδωκεν, ἑνδεκάτῃη ἵδρωσεν οὐ 

διόλου. περιέψυξε μὲν, ταχὺ δὲ πάλιν ανεθερμάνθη. δω- 
δεκάτῃ πυρετὸς ὀξὺς, διαχωρήµατα χολώδεα, λεπτὼ, πολλὰ, 

οὔροισιν ἐναιώρημα, παρέκρουσὲν. ἑπτακαιδεκάτη ἐπι- 

πόνως, οὔτε γὰρ ὤπνου οἵ τὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν. εἰκο- 
σιῇ ἵδρωσε διόλου, ἄγρυπνος. διαχωρήµατα χολώδεα, 
ἀπόσιτος, Αωματώδης. εἰκοστῇ τετάρτη ὑπέστρεψεν. 

ΓΙΧΧΗ. 

1π ΊΤ]α[ο Ῥατίμπι φιεπάαπι, ομί [μργα Ὠίαπαρ αεᾶεπι 

ἀεομπιδεδαί, Γεγὶς εοττὲρμῖὲε αεµίαφ. Ῥτίππο εοπίίπιµα εἰ 

αγάεπε, ἵπ ργιποὶρίο [ειδιάμς εται εἰ εοπιαίο[ις τιµγ- 

Γωσφιε ἱπ[οπαπί, Ίπιετ πία Ψεπίετ εμγδαιμς, μτίπαε 

αἶδαε. 3ίε [εωιο εται οἶεο[α υτίπα, ἀε]εοιίοπες δἱἱἱο[αε, 

ρίπξιμες, ἀε[ἰταρμί. «δερείπα οπππία επαςεετζαϊία  [ιμεταπῖ, 

μὴ ἀοτππὶρίε, εαείετµτῃ [ππι[ες, ἐχαπῖ Ἱχίπαε εἳ Ίπεης 

Ῥετιμτῥαῖια, αὖ αἶνο ἴτεπι δίο[α ρἰπρμίαφμε τεάάϊἰάϊεε. 

«πάς ἄἰε οείαφο ῥατµπι εω πατίδµς {ἰαυῖε, νοπαµίε υἱ- 

γµ]επία Ῥαμσα, ῥαγμπαι ἀογπαϊυϊε. ΊΝΟπο πι[ιί ε[ πιµξα-- 

ἔππι Ι)εεῖπιο εµπεία Πμετιπε γεππἰ[οτα, ἰπιάεοίπιο [ι- 

ἁανῖε, αἲ ποπ 1οἱ0 -ΕΟΓΡΟΥΕΣ εἰτομπαπ]γίπίε, [ἐαείπιφιε γε- 

οαἰιωι.  ΓΠιοδεείπιο Γεὐτὶς αοµία:, ἀε[εοιίοπες διίο[ας, 

ἔεπμες, παμίέαε:; µτίπα [μ[ρεπ[οπεπι Παδεῦαι, ἀε[ίγανίε, 

δερειπιοάεεῖπιο βτανϊίεγ ἰαδογανίε; πεφιε επἰπα υεἰ [οπηπί 

νεἰ }εὐτίς Ρτοάμεεδαιμτγ. Ἰρεβπιο ιωιάίφµε [μάαυϊε, ἵπ- 

Γοπιπίς, ἀε]εείίοπες δἱ[ίο[αε, α εἶδο αὐλοττεύαι, εοππα- 

ἴο[μς εται. «Όμαγίιο εἰ υἱβε[ηπο τεεἰάίυα. ΊΤΓιδε[πιο- 

6ΑΙΕΝΌ6 ΤΟΜε ΧΥΤΙ. Ααα 



798 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙ(ΗΠΜΙΩΝ Γ 

ά. Οµατίι. ΤΧ. [29.1 Ε. Βα[. Υ. (499.) 
τριακοστῇ τετάρτη ἄπυρος, ποιλίη οὐ ξυνἰστατο καὶ πάλιν 

ἀνεθερμάνθη, τὲσσαρακοστῇ ἄπυρος, ποιλίη ξυνέστη χρό- 

νον οὐ συχνὸν, ἀπόσιτος, σμικρὰ πάλιν ἐπύρεξε καὶ διὰ 
παντὺς πεπλανημένως, ἄπυρος τὰ μὲν, τὰ δὲ οὔ, εἰ γάρ 

του διαλείπου καὶ διακουφίσαιεν, πάλιν ὑπέστρεφε, σι- 

ταρἰοισἑ τὲ πολλοῖσι καὶ φαύλοισι προσεχρῆτο. ὕπνου 

κακοὶ περὶ τὰς ὑποστροφὰς, παρέκρούσεν, οὖρα πάχος 

μὲν ἔχοντα, οὔρει τηνικαῦτα ταραχώδεα δὲ καὶ πονηρά. 

καὶ καιὼ κοιλίην συνιστάµμένα καὶ πάλιν διαλυόμενά, 

πυρέτια ξυνεχέα, διαχωρήµατα πολλὰ, λεπτά. ἐν μὲν 

τῇ ἑκατοστῇ εἰκοστῇ ἡμέρῃ ἀπέθανεν. τουτέῳ κοιλίη 
συνεχέως ἀπὸ τῆς πρώτης, ὑγρὴ χολώδεσιν, ὑγροῖσι, πολ-- 
λοῖσιν ἦν. ἡ ξυνισταμένη ἐν δέουσε καὶ απέπτοισιν, 

οὖρά διὼ τέλεος κακὼ, κωμµατώδη τὰ πλεῖστα μετὰ πό- 

νων, ἄγρυπνος, ἀπόσιτος, συγεχέως «αῦσος. 

Π 3 -” / ” σε. ”. ” . 

ΤΙεριέργως κᾳνταῦθα παλιν τῶν ἐξηγητων ἔνιοι την 

πατρίδα τοῦ κατακειµένου φασὶν οὐκ αργῶς προσκεῖσθαυ 

Φµαγιο [εῦγε δεν, αἶνις ποπ [μὀιεε, αίφιμε εαἰογ γε- 

αἷιε. Ομαάγαβε[πιο Γεῦτε ἰίδεν, αἶυνμς [ρατίο Ραγρο ΠΟΠ 

Γμζ[εε, α οἶδο αὐμογγεδαι, ΥΗΤΓµµφιε [ευίουν τιτγως 

αεῖπι γερείιεδαι, Γεγοιὶς εἰίαπα ππι[είς υἰίο[ίσφιε µίε- 

δαιμτγ. (ἶτεα τεεάίνας [οπιπὶ πια, ἀεἰϊγαυϊε, μγίπασφιε 

ἔπι τεάαϊιαἰε οτα[]ας είας φμίάετα, εαείεγµτη ἐμγδαίας εἰ 

Ἱπαίας; αἶνις α[ἰγίοία τµγ[µύφιε ἰαμαίας /εὀτίομίαε οοι-- 

εἴπμαεν ἀε]εειίοπες πιι[ίαε, {επιετ. (επίε[ιπιο νἱρε[ίπιο 

ἄἷε οὐιιε. Έται ᾖλιμίο αἶνιμς οοµΙϊπεπἰεγ αὖ ἱπίῖο αἆ 

Ίπεπι Ἱσφμε ἰμῤγίσα, επογενίφµε δι[ίο[α, Ππίάα παμίέα, 

ομπα [ιμὸ[ι[ίεγει Γετυίᾶα εἰ ἰπεοεῖία; µγίπαε ρεγρειμο Ἱπα-- 

ἰαε, εοπιαίοΓι5 ρἰιγίπιμπα εται, οιπι ἀοἰοτίδις ἵπ[οπιπὶς 

εται, α εἶδο αδ]ογγεδαι. Οοπείπεπῖεγ αγάεπίιε ᾗεῦγε 

ἰαῤοταδαε, 

Οατιο[ο οἳἵ ἸἨοο 1π ΊἼοσοο τΠΓ/[ΙΙ5 Ἰπίοτρτείαπα απΙἆαπι 

ἁ]απῖ αερτῖ ραϊτίαπι ποη ε[ε ἴεπετε αἀ]εοίαπι, Ἐαπῖπη 



ΚάΙ Τ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. ἍᾖἨΠ30 
κ 
Εὰ., Οµατι. ΤΧ, [291, 9909.] Γὰ. Βα[, Ύ. (459.) 

. « ων / 9 3 3 

καὶ γαρ υπ -4σκληπιάδου λελέχθαι τοὺς ἐν Π]αρίῳ µαλισθ 
πρεα. , πα. 5, ΜΜΕ) 3 ῃ 9 ῃ 

υπὸ αλεβοτομίας ὀνίνασθαυ. ἄτοπον ὃ ἐστὶ μηδὲν εἰρηκότα 
ε ῃ ” » η ) 4 ως ω 
{πποκρατην ἔνταυθα περὶ φλεβοτομίας, διὰ τοῦθ' ἡγεῖσθαι 

προσγεγράφῦθαι τῷ κάμνοντυ τὸ τῆς πατρίδος ὄνομα. πολι) 
ο η ο ” « Φιλ 

ὃ ατοπωτὲρον οἱ οὕτως ἐξηγούμενου ποιοῦσιν, ὅτι μηδ ἐξή-- 
τησάν ποτὲ διὰ τὶ φλεβοτομίας ἅπαξ ὁ “Ιπποκράτης ἑμνη- 

μὀνευσεν ἐν ποσούτοις αθῥώωστοις, ὅπερ ἡμεῖς ἐσκεψάμεθα. 
Ν . Σ -” [ὁ ” ] κ. 

τα μὲν οὖν τοιαυτα παραλείψοµὲν, ἃ ὃ' ὠφέλειαν παρέξει 

τοῖς νέοι ἀκουσθέντα, ταῦτ ἐροῦμεν. ὥσπερ ἀμέλει τὸ 
περὶ τοῦ ἐλαιώδους οὕὔρου γεγραμμένον κατὼ τὸν προκεί- 
µενον ἄθῥωστον ἐἓν τῇ ἕκτῃ τῶν ἡμερῶν. ᾖἔνιου μὲν γὰρ 
ἡγοῦνται τὸ λιπαρὸν οὕτως ὑπ αὐτοῦ λελέχθαι, τηκοµέ- 

γης [593 ] πιμελῆς }ιγνύμενον ἔν πυρώδει καὶ διακαεῖ νο- 
σήµατε, τινὲς δὲ τὸ καὶ τῇ χροιᾷ καὶ τῇ συστάσει παρα- 

ῃ 3 / / λ ως Ὁλ Ε / 3 
πλησίον ἑλαίω. πολλάκις δὲ ποιοῦτον οὖρον ἐθεασάμην οὐ- 

Ί 3 3 3 3 ” ” ΄ 3 3 3” ... 

ρη0εν ἐπ ουδενὶ κακῷ τοῦ κάµνοντος, αλλ ἐσθ ὅτε γε 

τουναντίον ἅπαν, ἐπὶ πέψει τοῦ νοσήµατος. οὐ μὴν οὐδ 

ὠφθη ποτ οὖρον ὅλον οὕτω λιπαρὸν ὡς ἔλαιον. ὃ γὰρ ἄρτι 

ἀϊοίαπι ε[[ο αἳ Α[εἱερίαᾶάο, Ῥατῖοῦ πιαχΙπηαπα .οοη/[εφῖ 8 

{απραϊπῖς πη[Ποπο ειππο]απιεπίαπ.  ΑΡ[ατάαπι γετο ΠΕ, 

4 ποηῖαπα πΙ1] ἆε [αησα]πῖς πα]ῇιοπα ἀῑκιι Ηιρροογαίες: 1άεο 

Ἄθρτο Ῥηίατε ραϊἰτίαε α[οτιρίαπα ε[ῇε Ποιπε!, Μη]ίο Ίαπα 

Γαοϊπηὲ αΡ[ατάϊμς Ι Ιπίετρτείεδ, αἱ πΙπ(µαπα Ιπγε[ί]σα- 

νεταπί ουχ ΙΠ {Πίο ἨΙΙΠΠΕΓΟ Δεστοχαπι [ειπε] Ηιρροογαίες 

[απουϊηῖς πΙ[Ποπεπα πιεπιαπετῖξ, ϱἩοά Ἠο [απ115 ΟΟΠΙΙΠΕΠ-- 

ἰα.  Όματο 1Π15 τεριάϊα[ἶδ, απαε ΊάγεΠΗπα 1ΠΙθτε[ί αιι]-- 

νι[Πε, Ίβεο τεΓεγεπις. Ὑετρί σταίῖα, αιοᾷ ἆε τγίπα [οτῖ-- 

ΡΗί οἰἱεοία ἵπ Ρταε[επίε αερτο [εχίο ἀῑε: ΊΆαπι αι]άαπι 

Ρίπσιεπι παγίπαπι Πα οἙΗΩΓΙΙΙ αὓ «ο ἀῑοίαπι ε{ζε, ᾳπαε Ἱ]- 

αιείοεπίε ριπραεάῖπε ει πιοτραπα {εγν]άππι εἰ αἀτεηίθπα 

Βί: ποππι]] οοἱοχε εἰ οτα[απιεπίο οἰεῖ πιει, Εαφιῖ- 

ἄεπι ἴα]επι {αερε αγίπαπι πηι]]ο αερτὶ ἀεἰτιπιεπίο χεάἀτίαπι 

οοπ[ρεαΙ, ΙΠΙΠΙΟ Υετο Ιπίετίπι Ῥ]απε ϱ οοΠίγατίο εκ πιοτβὶ 

οοποοσ!Ίοπθ. Ἠαιιά {απιεη ε[ ία υ]α Ῥτοτίαβ, π{ οἰειπα 

Ρϊηριϊς υτῖπα,. Ἀαπι εα ϱ8πι πηοάο παΥγανΙ πγῖπα ΟΙεῦΤη 

Λας 2 



ο ΙΠΠΟΚΡΑΙΤΟΤΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΩΝ Τ 

ε Ὁμασί, ΙΧ. {507.1 Ἐὰ. Ρα[. . (432.) 
θώλθε, οὗὖρον ἐοικὸς ἐλαίῳ κατὰ χροιὰν καὶ σύστασιν, ἥκι- 
στα λιπαρὸν φαίνεται, καὶ αὐτὸς δὲ ὃ “Ἱπποκράτης ἓν προ- 

γνωστικῷ φησι, καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς ὄνω ἐφιστα- 

μένας ἀραχνοειδέας ἐπισκέπτεσθαι, συντήξεως γὰρ σημεῖον. 
ἄνωθεν μὲν οὖν ἐφισταμένας λιπαρύτητας εἴδομεν πολλάκις, 

οὔτε ὃ) ὕλον οὐρηθέν ποτὲ τοιοῦτον οὖρον οὔτε κατὰ τὸ 
μέσον αὐτὸ λιπαρότητας ἐμφερομένας, πολὺ δέ τι μᾶλλον 
οὐδ' ὑποχωρούσας κάτω. Φύσιν γὰρ ἔχει τὸ Λιπαρὸν ἅπαν 

ἐποχεῖσθαυ τοῖς ἄλλοις ὑγροῖς. οὐ μὴν οὐδ' ἔγραψέ τυ περὶ 
τοιούτων οὕρων ὁ “Ἱπποκράτης ἐν προγνωστικῷ, καίτου 

πάντα διελδὼν ακριβῶς τὲ καὶ σαφώς τὰ συνεμπίπτοντα 

τοῖς ὀξέσι νοσήµασι. καὶ μέντου καὶ κατὼ τὴν αυτὴν ἡ]μέ- 

ϱαν τὴν στ ἔφη διαχωρήµατα γἐνέσθαι τῷ προκειμένῳ 
κατὼ λόγον ἀθῥώστῳ, χολώδεα λιπαρά. ταῦτα μὲν οὖν ἄν-- 
τικρυς Φαίνεται τηκοµένης ὑπὸ τοῦ πυρετοῦ τῆς πιμελῆς 

γίνεσθαυ καὶ δόξευ μαρτυρεῖν τοῖς λιπαρὼ νοµίξουσεν εἶναυ 
τὰ ἐλαιώδη οὖρα. δύναται δὲ καὶ πρὸς τοὐναντίον ἄγε- 

σθαι, καὶ γὰρ τὰ οὖρα λιπαρὰ πάντως ἂν ὃ “{πποχράτης 

εἳ «οἶογο εξ’ εγα[ζαπιοπίο τερταε[επίαπ5ς, ΠΙΠΙπιε ΡΙπσα18 

νἰἀείαν. Ἐτ 1ρ[ο αιἴεπι 1π Ῥρταε[ασιϊ Ἡἱρροοταίες ἀῑοῖί; 

Ρἱπριιαάἶπος {ε]ῖς αγαπεαγαπα {Ππή]ες Ἰππαϊαπίες ε[ῇε οοἩ- 

Πάεταπάας, παπι οο]ΙᾳπαἰΙομῖς [αηξ σπα, ἨΝο8 νετο Ρἵπ- 

ριϊ(αάίπες Παϊίαπῖες νἰάππας Γγοπιεηίες, νετάπα πΠπ( παπι 

οχογείαπι ἴα]επι ΡΓοσ{α5 τγίπαπα, πει Ιπ πιεᾷῖο Ρρϊπσαϊα 

Ῥεπάετα, «πο παῖπιας [αρῄάεγες πᾶπι Ἱα ε[ί οοπιραγαίαπι 

παίιιγα ΟΠΙΠ6 Ῥρῖηπσιο μἲ το]ῖααῖς Ἠαπιοτίρας αΙπγεμαίατ. 

Αο πο ἵπ Ῥταε[αριῖς αιϊάεπι Ηιρροοταίεο γεγραπι ἆε Ἰε18 

πγ]π]ς Γ6οΙί, απαπινῖ οπιπῖα Πί΄απαε 1π αομῖος ΠΙΟΓΡΟΒ 

σαάαπί, [οάσ]ο εἰ αρετίε Ρετ[εσοπία5. ὁατ εἰῖαπι ἀῑο εο- 

ἄεπι [εχίο αεργΙπι ἀῑσΙ, ἆε 4πο Ίοσο αρίπας, ΒΙοία αἴ- 

Ύαπε ρἱπραία ἀε]εοί[ῖες ΄απεπι νιάεπίαγ αρεγίε ΠᾳπαπΗ ρί-- 

δαεάίπεπι {ερτί εί[ε οοιμ/[εααθηίία, Αἴαπαο νιάερίίας τς, 

ααΙ Ρίπσαεια ραίαπί ε[ζε πτίπαπι ο]εοίαπαι, Γαβταρατ!: Ρροί- 

ε[ὶ ααϊεπὶ αἆ οοπἰχαξίαπα οαπι χε[εγτ, ΄ Ναπι οΠΙΠΙΠΟ Ἠ[ρ- 

Ρουγαίοθ Πίπας ρίπριαεθ ἀῑοετεί, ΠΑ απἶάεπι Ίαο ᾳποᾷπθ 



ΚάΙ ΤΑ4ΠΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π, ᾖῃ 
Εὰ, Οµαςε. ΣΧ. [1 ο. Ἐὰ, Βα[. Ύ. (490:) 
ἐἰπὲν, εύπὲερ 3ν καὶ ταυτα ἑλαίῳ παραπλήσια. διαφόροις 

δὲ τοῖς ὀνόμασι χρησάμενος ἐπί τε τῶν οὕρων καὶ τῶν 
διαχωρημάτων ἐπιδείκνυσθαι θδύξει καὶ τὸ σημαινόμενον 
αὐτῶν ἴδιον ἑκατέρου πεποιῆσδαι. ἐμοὶ μὲν οὖν εὐλογώτε- 

ϱον εἶναι δοκεῖ τὰ παραπλήσια κατὼ χρόαν τὲ καὶ σύστα- 
σιν ἐλαίῳ λελέχθαι νῦν ἐλαιωδη. τὴν ὃ ἐξήγησιν ἑκατέρως 

ποιήσοµαι. εὲ γὰρ καὶ λιπαρότητά τινα εἶχε τὰ οὖρα, κα- 
Φάπερ καὶ τὰ διαχωρήµατα, μοχθηρὰ μὲν αὐτὼ νοµιστέον, 
οὐ μὴν ὀλεθριά γε πάντως, ὅτυ μὲ ταυτόν ἐστι σάρκα τὲ 

καὶ πιμελὴν συντήκεσθαι, πυρωδεστάτης μὲν οὔσης Φερ- 
µασίας τῆς τὰς σάρκας συντηκούσης, µέτριωτέρας δὲ τῆς 

τὴν πιμελὴν, ἀμέλει καὶ τὰς διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρινομένας 
συντήδεις ἅπαντες οἱ ἰατροὶ διαφέρειν ἡγοῦνταυ τῶν λι- 

παρῶν διαχωρηµμάτων. κατά }ὲ τὸν ἐφ ἡμῶν γενόμενον 

μακρότατον . λοιμὸν ἅπαντες σχεδὀν. τυ συντήξεις ἐξέκριναν, 
ἔνιου μὲν ακριβώς πυρῥας, ἔνιου δὲ μετρίως, ἅπαντες δὲ 

δυσώδεις. αλλ αἵ γε τοιαῦται διαχωρήσεις Θανατώδεις εἰσὶ 

καὶ χρόνον οὐκ ἀναμένουσιν, ὃ δὲ πάριος οὗτος κ ἐπὶ ταῖς 

οἶεο Ππι]]ες [μπῖ, ὅαπ ου ἀἰνοτί[α 1π ΠΥΙΠΙ6 ϱἱ ΕΧΟΓΕ- 

ΥΠεΩΙ15 ποπιῖπα α[ατρανεπΙί, Ἰππιμετα νΙᾶεριίην εἰ [παπι 

π{τίδηπε Πσπὶβοαίίοπεπα 1]]απι ἐγίρυι[ε, ΜΙΜΙ εΓδο ΡτοΡα- 

Ῥι]ς νΙᾶείατ, Ἠτίηας. οἷαοῖ τε[ετοηίθΒ οοΙοτοπι οἱ ογα[Πιίθπι 

Ἠϊο οἰεοίαθ ἀῑεί, Ἐκρ]ππαίοπεπι Ὑεχο πίτοφιε πποάο {- 

οἶαπι. Εἰεπῖπ ΠΠ Ρριησυλαάἴπεπα απαπάαπι Παβδυι[οπί υγί-- 

Ὠ8θ, αιεπιαάπιοάαπι εἰ ἀε]εοίοπεδ, ΠΠ 1ἶ]αε οεπ[επάαθ 

απϊάεπι Ῥχανβε, αἲ ἨΠΟἨΠ ΟΠΙΠΙΠΟ εχϊ[ϊαἰες ἵαπ16Π; αιοᾷ 

ἨΟΠ. ρετῖπἆα, {ἱ. οἈγηθπι οο]Ιφιείοεγε 4ο αἀἱρεπι Ἀαπι 

"σαἱος ε[ι {ετνεη(Ππιας οἱ οαγΠεπα. {μπας πιοᾷεταίίου 
αυῖ Ῥιπραεάίπεπι; πεπιρθ οἳ οο]]ΙᾳμαίΙοπεθ ᾳπάθ Ῥει ΥεΠ- 

ἴχεπι εκοετπυπίωσ 'Ῥυίαπί ΟΠΊΠΕ πε] α Ῥϊησαϊριαςδ 

ἀε]εείίοπῖρις ἀίατε, Ίπ Ρε[ίο ααἶάεπα ΙοηςίΠπια ποῄχας 

αείαἰ1ς εο]]ᾳπαίίοπες οµΠοίΙ Ῥτορε εχοτενετιηί, αυω]άαπι 

ππετα. {α]νας,. απιάαπι ποσγαί11θ, ΟΠΙΠΕΘ οεχίο Ρριϊάας. 

γεχμΠι ΕΠΙΠΙ ΥΟχΥΟ εαο «ΧΟΤΓΕΙΠΟΠΕες Ι]εία]ε5 [απῖ, πεο ἴεπι- 

Ῥα5 ρεν[εγαΠί, ΄Ῥατίαδ αιίοπι Ἠ]ο υ]βίπίΙ ἀῑες μ]ίγα ο6ΙΙ-- 



749 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΖΤΣ Ε)ΙΙ{ΗΙΙΗΣΝ 1’ 

Εά. Όμασε. ΣΧ. [20.. 299. 1 Εὰ. Ρα[, Ὑ. (432.) 
ἑκατὸν ἡμέραις ἐνόσησε μετὰ τοῦ διαιτᾶσθαι κακώς. αὐτὸς 
γὼρ ὁ "Ιπποκράτης ἔγραψεν ἐπ αὐτοῦ, σιταρίοισί τὲ πολ- 

λοῖσι καὶ φαύλοισι προσεχρῆτο, ὥστε καὶ λιπαρὸν οὐρῆσαυ 
κατὰ τὴν στ ἠἡμέραν καὶ τὰς ἐφεξῆς. οὐκ ἀναγκαῖον οὖν 

ἀποθανεῖν αὐτὸν ἐν τάχευ. εἰ ὃ οὐ λιπαρὸν ἦν τὸ οὗρον, 
ἀλλὰ κατά τὲ χρύαν καὶ πάχος ἑλαίῳ παραπλήσιον, ἔτι καὶ 

υπ κ 
” 2 3 3 - 3 .) «”. 2, «/ - 

μᾶλλον οὔτ αποθανεῖν αὐτὸν. ὅλως εὔλογον ὅσον ἐπὶ τοῖσδε 
τοῖς οὔροις. ὅ γὲξ μὴν ἐπὶ τοῖς οὕτως οὐρουμένοις παρεφύ- 

λαξα χρήσιμώτατον ὂν ἤδη φράσω. καθάπερ γὰρ αὐτὸ τὸ 
ἔλαιον οὐκ ακριβῶς μίαν οὔτε σύστασιν οὔτε χρόαν ἔχει, 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρύὐπον οὔτε τὸ ἐλαιῶώδες οὔρον ὠχρὸν μὲν 
τ ; 31432 3 ” ο 3 ε/ η 3, 9 
Ίν παντως, αλλ Ίτου μαλλον ἢ Ίττον. Όσον μὲν οὖν αυ-- 

τοῦ πρὸς τὸ λευκότερον ῥέπευ χρώμα τῆς ὠχρᾶς Χχρόας 

ἐκλελυμένης ὠμότητα χυμῶν ἐνδείκνυται, τὸ ὃδ᾽ ἐπιτὲ- 
, 3 .᾿ 5 3 ] στ - ” ’ 

ταμὲνον ωχρον ως ἐγγὺς εἶναι τοῦ ξανῦοῦ χολωδη Όερμα- 

σίαν. καὶ τοίνυν ὁ κίνδυνος ἐπὶ τοῖς τοιούτοις οὔροις οἱ 

διὰ κακοήθειαν, αἀλλὼ διὰ σφοδρότητα γίνε- [3295 1] ταυ 
ο) - ” 5 » 2 / 

τοῦ πυρετοὺ. καὶ τινες αὐτῶν ὅταν ἐκ τῶν ἄλλων ἁπαν- 

ίαπι αερτοίανιί, Ἰάφαε απππι πια]απ Παρετεί παΐοπεπι 

νιοίμ5. ΄ Ναπι Τρίο 4ε εο Ηιρροοταίες [οπἱρΗ:: ΕΙ Γετου]ῖς 

εἴῖαπι πηι]ῖς νιιαἰΐδααε παἰεραίας, ᾳπο ει {αοίαπι πα 

Ρίπριεπι απίπαπι γεάἀετεί ἀἱε [εχίο εἰ Ρρτοχϊπη. ΄ Νοπ 

εγαί ΕΥβο ευπι οἶίο πποτΙ πεοεί[ζε, ΄ Οιοά { πον Γαἲῖ ρίη 

σαῖς πτῖπα, {Γεᾷ οἸεῖ «οἱοτο εί εγα[ῖαο α[ήπι]ϊς, υί αἲ 

Πγίπα ΟΠΙΠΙΠΟ εταί εἰῖαπι Ρτοβαβι]ήας Ποπιίπεπι ΠΟΠ 1ΠΟ- 

πίπταπι, Θεά φποά Ἱπ ε]αςπιοᾷῖ οῬ[εγτνανὶ αγὶῃῖ6, σεπα 

πια]ίο ΠΠ Ππιαπι, Ίαπα Ῥγοίθταπι, Ίαπι πέ ποα εβ {ρ[απα 

οἱείπα οχοιϊβίε απῖας πεφαε οο]οσῖ πει οτα[Π{αάϊπῖς, 

Πο πες οἰεοία ππῖπα; ρα]]άα απἰάεπι ΟΠΙΠΙΠΟ εχκί[εη»ς, Γ[εά 

απ ρίας απ! π]πας, Οιιάφαϊά Ισίας 1ρῃας αἆ οαπάϊάτο-- 

ΤΕΠ Τἴεπαϊϊ οΟΙοτεπΙ, εχκο]αίο οο]οτε ρα]ιάο, Ἰπαπιογαπα 

ἀεποίαί ογιάϊἰίαίεπα: αποά νετο νεμεπιεηίεγ Ρα! Ιάιππα ο, 

αἱ αἆ Παναπι αοοεἀαί, Ῥιο[απι οα]ογεπ.  Ρεγιοπίαπι 1βῖ- 

ίατ Ἠ18 υγίπϊ Ποπ οὗ πιασητίαίεπα [αβε[, Γεᾷ οὗ νίπα 

[ερτί. Ἑοταπι α]ααῖ { τε]ῖφια [απῖί οποία [ααρτία Ία- 
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των ἔχωσι σωτηρίως, ἓν τάχει κρίνονται. Ὀαυμαστὸν οὖν 
οὐδὲν, εὲ ταῦτά τις οὐρήσας εἰς χρόνου μῆκος ἐξέπεσεν, 

ὁποτέρως ἂν αἀκούσωμεν τῶν (458) ἐλαιωδῶν. ἔστι μὲν 

γὰρ οὐκ ἀγαθα τὰ τοιαῦτα τῶν οὕρων, οὐ μὴν ὀλέθρια 
ὀξέως, ἐξ ὧν ὃ᾽ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς διηγήσεως ἔγραψε, κα- 

ποχυµία τέ τις ἦν τῷ ΠΙαρίῳ χολώδης, Ἡ τὲ κατὰ γαστέρα 
καὶ 4 καθ ἧπαρ ἐνεκροῦτο δύναμις. ΄ αὐτὸς γὰρ ἔγραψεν 
ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ὕλης διηγήσεως τῶν συμβαινόντων αὐ- 

τῷ,. συνεχώς μὲν απὸ τῆς αρχῆς τὴν κοιλίαν ἐκταραχθῆ- 

φαι, χολώδεσἰ τὲ καὶ ὑγροτέροις διαχωρήµασι, συνίστασθαυ 
ὃ) ἐνίοτε δέοντα καὶ ἄπεπια διαχωροῦσαν. ἓἔκ τούτων μὲν 

οὖν ἔνδειξίς σου τῆς κακοχυµίας τοῦ νοσήµατος, ὥσπερ γὲ 
χάκ τοῦ καυµατωδη τὲ καὶ ἄγρυπνον αὐτὸν γενέσθαι κατὰ 

πλεῖστα τῆς νόσου. τοῦ δὲ νεκροῦσθαι τὴν φυσικὴν δύνα-- 
μιν αὐτοῦ σημεῖον ἴδιον 1ᾗ τοῦ νοσήµατος ἀνορεξία γενομέ- 

νή. µἐμάθηκα γὰρ ὡς ἀποσίτους καὶ κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος 
τῶν "Ελλήνων τοὺς ἀνορέκτους Φησί. «Φφαίνεταἰ γε μὴν ἄρ- 

ῥωστον ἐσχηκέναι τὴν φύσιν, ἐγχειρίσασαν μὲν τῇ κρίσει, 

ἀἰσαπίαν, 11] Ἰαρεὶ εχσο αἀπηταίιοπῖ, Π ἵπ ἴαμριας 

πτιηῖδ οπῖς Ίοηδο Τεππρογαο ΠπἹογραπα ἰγαχετί, πίτο πιοᾷο 

ο]εοί[ας αοοϊρία». ΊἈοἩπ επίἶπι [απί 1]]αο απϊάεπι [αἱάρτες 

Ἠχίη8ε, ἨΟΠ ΙαΠΙΕΏ ΠΙΔΦΠΟΡΕΤΕ Ῥοτη]ο]οίαο,. ΆΒοττο εκ 15, 

απαε 1π εχῖία [οπΙρΠί ἨΜβογίαες Ῥταν]ίας ἨάΠΙΟΥΙΠΙ ϱά6- 

ἆαπι {επεραί Ρατίαπι Ῥ]]]οία εἰ νεηίτ]6 ]εοίποιῖδᾳιε εχ- 

Πησιπεραίαχ {αομ]ίας. Ίναπι πρί Ἠπεπι Ἱπιροπῖί Ἠ16 ΠΑΤΤΑΙΙ-- 

4ἱ9, 4 .πάαε 1111 αοοϊἀεταπῖ, [οπΙρβί ρετρείπο π[αιε αὐ 1Π1{1ο 

{ωχραίαπι αἶναπα {1ο ἀε]εο[ιοπίρας Ὀ]]ο[ς εἳ Παπι]ά1ς: 

ἀπίετίπι εἰἶαπι Γαρρτε[ζαπι {α[ε, {εγνεπ!ρις Ιποοποοο[1θ- 

απε ἀε]εοίῖ. Ἠϊπο ΕΡΙ Ἡππιογαπι ατα ΠΠΟΓΡΙΠΙ Ἰπάμχο- 

χηηί Ἠααεί σιπμπα, ΠΠάεπι εκ εο απὶ ἰοῖΐο {ετο ΙΠΟΤΡΟ 

οοπιαίο{ις {α1ϊ εἰ 1Π[οπιηῖθ, «απ ααοᾷά εχἰηριεραίατ πᾶ- 

ττα]ῖ {αου]ίας, εἶας βρησπι Ῥρτοργίαπι εΠ 1ρί[α 4149 1π 

ΠΠΟΥΡΟ εγεπῖί Ἱπαρρείεπίῖα, Ίνεαπε επῖπι Ιαΐεί Ἡϊρροοτα- 

επι ἀποσίτοὺς ΊἹπογε απ]αιοχγΏίη Όγασοογιπα ἑο5 αι αρ- 

Ρείεμίῖα οατεπί αρρε]]ατο. Αἴιῖ υιἀείατ Πηρεοῖ]]α Γα1{Πε 

παίητα, Ύµααε ]πά]οίμπα [αερε πιο]τείατ, ἨΙ]1] ἴαππεη Ρτο- 



τά 1ΠΠΟΚΡ «ΤΟΙΣ ΕΠΙ4ΗΠΜΙΟΝ Γ 

Ρ4. Οµατῖ, τκ., [295.1 Εά. Βα[. Ῥ. (499.) 
πολλάκις δὲ οὐδὲν ἀνύσασαν, ἀλλὼ ὑπὸ τοῦ νοσήµατος νι- 
κηθεῖσαν, ἅμα καὶ τῷ κακῶς διαιτᾶσθαι τὸν ἄνθρωπον. 

οὐδὲν γὼρ οὐδὲ τοῦτο μικρὸν εἰς ὄλεθρον" ὁ δὲ τῶν κρι- 
σίµων ἡμερῶν λόγος ἀκριβώς κάνταῦθα φαίνεται πεφυλα- 

, ” ” ο. ” 

μένος, ἀπασῶν τῶν κριτικῶν κινήσεων ἐπὶ τὲ τῶν ὑπο- 

στροφῶν ἓν ταύταις ταῖς ἡμέραις τῷ κάµνοντυ γενομένων. τα. 
ν) 3 /{ π / ἃ Δ / ’ Ἆ ’ 3. ον 

γαρ ἐμνήμυνευσὲε καὶ ιδ καὶ μετῷ ταύτην τξ' καὶ κ, ἐφ ᾗ 
ι ; -” ιά 

ὃ καὶ κ καὶ λ καὶ µ ἑἱστάτης δὲ ἁπασών ϱ καὶ κ, ἐν 
- Δ 3 - Δ ./ ο’ μ ” / 

}) φησιν αποθανειν τὸν ανθρωπον. ὅπερ ὃ ἓν τοῖς προ- 

ι 

σθεν εἴπον ἐρῶ καὶ νῦν, εἴ τις ἐλέγχοι τὰ εἰρημένα κακώς 
τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ὡς µακρὀλόγως ψεχθήσεται: 

διὸ καθάπερ ἐπ᾽ ἐκείνων ἕνεκα παραδείγματος μνημονεύειν 
τινῶν Ἰναγκάσθην, οὕτω κῴνταῦθα ποιήσω. «Σαβίνος τοίνυν 

περὶ τῆς πατρίδος τοῦ κάμνοντος εἴ τι εἶπεν, ἔιπροσῦεν 
ἐπεσημανάμην. ἃ δὲ περὶ ἐλαιώδους οὔρου, νῦν ἐρῶ. 'δια- 
φέρει γὰρ οὐκ εἰς μικρὸν ἡ περὶ τούτου θεωρία, γράφει 
δ) περὶ αὐτῶν κατὰ λέξιν ὧδε. τὸ οὖν ἐλαιῶδες τινὲς χο- 

λὴν λέγουσιν, ἀλλ οὐκ ἐστι χολὴ, ἐπεὶ οὐδ ἂν πάνυ ἦν 

Ποσγεῖ, [ο πιογρο ο[εί ΙπΓετίου: Ἠίο ἁσσσ[ε πια]ας Πο- 
πη]ηῖς νἱοία5, αἱ απϊάσπα ποπ Ίενε αΠετί αᾱ- οκἰεῖαπι πηο-- 

ΠΠΕΠΙΗΤΗΙ, Αἴ γετο ἀῑεταπι ἀεογείοτίογαπι Τα εχαοίε εἴ 

Ίο ορ[ειναία νϊάσδίατ. Όπιπες οπῖπι ἀθεγοίογ πιοίας εἲ 

χερ]άῖναε 1π Ἰο[σο ἀῑεδ ααοστο Ιποϊάεταπί, Είεπῖπι πΠᾶς- 

οἴπηῖ πιοπῖ{ αἱ οπαγιεοῖπαϊ, α 4πο ἀεοϊαϊ εἰ Γεριπιῖ, 

Ῥο[ίεα νισεμπιϊ αἱ νΙσεβπϊαπατ εί (τΙρεβπαπατία, αἴφαο 

ᾳπαἀταρε[βπηῖ, ροβίγεπῃ οπιηῖαπα οεπ[ε[μπΙ νἰρεβπαϊ, 4πο ἀ4ε- 

Γμποίαπι ε[[ο Ποπῖπεπι αἲξ.  Οιοά νεγο ἀῑκί απίαε, ΄ ΠΟἨ 

Ργαείογίρο Ἠϊο. ΄ 8 απῖδ ετγογες5 Ππίετρτείαπαι Ἠα]ας Ἠρτι 

γε[π[οξ, 1π οἴπιοπ Ιποϊᾶεῖ ἸοφιασιίαίΙς.. Πίαααε αἲ 1Το 

(παεάαπι [απι εχεπαρ] σταϊῖα τε[εττο οοπιρα]{ής, α΄ Ἠσο 

Ίοςο {αοϊαπι, Φαβῖπας εὐσο απὶά ἆε αεστῖ ραϊΐτία αἴῑποσῖε, 

Γαργα Ιπάϊσανί. Όίαε Υοτο ἆθ οἰεοία 1] απῖπα, Ίος 1οσο 

ΟΟΠΙΠΊΕΠΙΟΥάΡΟ: ΠΟΠ Ῥανίπη οπῖπι τε[ζετί Ἠα]α[οε τεῖ 6οἱ-- 

Πἀοναίίο. Ιἴααθ ἆςε σα 1π Ίάςο νεῖρα Γοηρῖ:  ο]εο[πι 

1ᾳίίατ Γαπῖ ααπἲ Ῥήειη ἀῑσαπί ε[[α, νεταπι ποπ ε[ι Ῥις, 

απαπάοφπϊάσια ποπ ία ο[εῖ Ρογπιοῖο[απι: παπι Ρ5 Τγε- 
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ὀλέθριον, πολλάκις γὰρ ἁπαλλάσεται χολὴ καὶ οὐδὲν πταρα- 
λυπεῖ, ἕτεροι δὲ λέγουσι νεύρων καὶ ὁστῶν καὶ. χόνδρων 
εἴναυ τηκεδόνα, ἅπαντα γὰρ ταῦτα τούτου εἶναυ τοῦ χρώ- 
ἁατος. πἐεπλανημένου δ) εἰσὶν οὗξου οἳ τὸ χρώμα τὸ ἐλαιώ- 
ὃες ὅμοιον ὁστοῖς καὶ χόνδροις καὶ νεύροις φάσκοντες εἶναι, 

οὔτε γὰρ τοσαύτη γε παράτασις ἐγίνετο τῆς ζωῆς τῶν στὲ- 

ρεῶν ἀναλυομένων, ἑκατοστῇ γὰρ καὶ κ ἀπέθανε, οὔτε ἀπέ-- 
Θανέ τις τοιοῦτον οὐρήσας. καὶ µή ποτε διὰ τοῦτο ἆνε- 

γράφη ὃ ἄθῥωστος, ἵνα δείξη διὰ τοῦτο ὅτι οὐ χρὴ προσ- 

δοκᾶν «ΘΔάνατον ἐλαιώδους ἀπορηθέντος, αλλα δυνατὸν τὴν 

ὀξύτητα καὶ χρόνον τινὰ διαρκέσαι, ἔπειτα τἐλευτῆσαι, ὥστε 

οὐδεὶς ἦν ἐλπὶς σωθήσεσθαυ ὑπερβεβηκότα τὴν ὀξύτητα. 

ταῦτα προξιπων ὃ «Σαῤίνος ἐφεξῆς γράφει τἰ οὖν ἐστι τὸ 

ἐλαιῶδες; ὥσπερ τῷ ἔξω πυρὶ τροφή ἐστι τὸ ἔλαιον, οὕτω 

καὶ τῇ ἡμετέρα φύσει πυρὶ ὁμοιουμένῃ τὸ στέαρ τῶν λαμ- 

βανοµένων πεσσὀμενόν ἐστυ τροφή. τὸ οὖν ἑλαιώδες οὖὔρον 

2) τροφή ἐστι τῆς φύσεως καὶ δηλοῖ ασιτεῖν τὴν φίσιν καὶ 

διὼ τοῦτ ἄρ ἀποθανεῖν, ὅτι μὴ τρέφεταυ ἢ φύσις. ἐχρό- 

απεπίεγ αχίξ, πεαπο ο[επά1ί οπϊοαα. ΑΠΙ πθγνοταΠ], 

οἵαπι οἱ οαγ]ασίπιαπι ἀῑσιπί Πᾳααίίοπεπα ε[Πε, Ίνα]ας οί πι 

οο]οτῖς Ίπεο οπιπῖα ε[[α. Θεά {αἰ]απίαν αν αἱ οοἱογοπα 

οἸεοίαπα ο[Ώιριας {Γεταπί εἳ οαγΗ]ασίπίραςδ πεγνίδφιια είΤε Π- 

πιῖ]επα, Ἠε(πο οεἴϊαπι ἰαηία {αεί γιίαε Ρρτοἰταο[ῖο Γο]ιάϊς 

Ῥατίριας πιατοείοεπ ας. Ὑρε[πιο επῖπι ἀῑε {αρτα οεπίε- 

ῄπιαπι γυ]ῖα εχοε[Πε, ποια Ῥετήί αἴθᾳιαπι {α1 ατῖπα 
τεά]ία. ΑΠ΄ νετο Ῥτορίετεα Ροίϊμ5 Πο ε[ῖ αερετ ἀε[οτ-- 

Ρίας, τί 1άεο ο[ιεπάαί οἰεοία τεάἀία ατίπα πυ]]απι ε[[ε 

ππογῖς εχ[ρεοίαιϊοπειη, [εὰά αμφααπάϊῖα [α[ήπετο Ρροἰυ]{Πε 

αου]ἴαίεπις, ἀεϊπᾶς πιοτίπιπα ε[ῇε;, 1ἴαφιε [αα15 [ρεπα Γα1[[ο 

Ώπ]]απι [αρεταία πιοχβὶ αοιλἰαίθ. Ἠϊ Ρταεᾷϊῖοίῖς Φαβίπας 

ΠΙΟΣ αἀ]αησῖε: απιᾶ ε[ὶ ετρο οἰεοίαπιὸ ὮὉὈί οἰεαπι 16ηοπι 

εκίετηἅπι ΠΕ, Πία πο[ίαε πίτας, 4µαε α[ππαῖ]]ς ε[ι α1ραῖ, 

απιεπίαπι «ἑ{ εοοΐοταπι  οἱῬοταπι αἆερῤ5. ἈῬτοϊπάο οἰθοία 

ατῖπα πχ Ιππθηίαπα ο[ί παίαταο, οΠεπάϊίαμε παίαταπι. οἶ- 

Ῥαπα ποπ. Γεπίτα, Ἰάεοαιε Ίαπι ἀπίετ[ε,  αυῖα πο πι- 
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[5294] νισε ὃ' οὕτως εἰκότως διὼ τὸ μοῖρων καὶ μὴ πᾶσαν 

σέρεσθαι τῆς φύσεως τροφήν. αὕτη μὲν οὖν ἡ τοῦ Σαβί- 

νου ῥῆσις, ἀξιοῦντος ὥσπερ τὸ ἐκτὸς τοῦτο πῦρ ἀπὸ τοῦ 

ἐλαίου τρέφεται, οὕτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν Θερμὸν, ὧστ ἔλαιον 

ἐστέ ποτε τοῖς βουλομένοις ἑαυτοὺς ἀνατρέψαι, πρὸς τὸ καὶ 
κατὰ Ἰρόαν μὲν καὶ σύὐστασιν ἐοικέναυ τὸ ἐλαιώδες οὔρον 
τῷ ἐλαίῳ, μήτε δὲ κατὰ τὴν λιπαρύτητα μήτὲ κατὼ τὴν 

ὀσμὴν ἢ τὴν γεῦσιν. ἄξιον οὖν Θαυμάσαι τῶν τὰ αἀλλό- 

τρια μὲν κακὼὠς ἐξελεγχόντων, ἀπερισκέπτως δὲ τὰ δόξαντα 

ἑαυτοῖς γραφόντων. 

ο). 
Ἐν Θάσῳ τὴν κατακειµένην περὶ τὸ φψυχρὸν ὕδωρ ἐκ τό- 

κου θυγατέρα τεκοῦσαν, καθάρσεως οὐ γὲνομένης, πιρε- 

τὸς ὀξὺς, φρικώδης τριταίην ἔλαβε. ἐκ χρόνου δὲ πολλοῦ 

πρὸ τοῦ τόκου πυρετώδης ᾖν, κατακλινὴς, απόσιτος. 
μειὼ δὲ τὸ γενόμενον ῥϊγος Ἑυνεχέες, ὀξέες, φθικώδεὲς 

οἳ πυρετοἰ. ὀγδόῃ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς ἐχομένας 

ἐπί παϊητα, ΤοΏρι5 Υεγο ο πποτρις Ίαγαο εταξ, αποά 

Ρανς ἰαπίαπι ἀεἰταμετείατ, πο απῖνεγ[απι παίηγας αΠπιεπ-- 

Τατ. Ἠαεο νετρα [απί Θαβίηῖφ οἵι]15 ε[ί [επίεηίῖα: «αππεπι-- 

αἀπιοάμπι εχίεγΏαδ Πίο δη] οἶθο πυπίυτ, Πο ἀπβίαπι 

πορίς οαἱἱάαπα: ἀἴαπε αλαπαπάο οἱειπι ε[. 15 εκ υ{α, αϊ 

οοτριις τεοιρεναγε νο]αμί, αἆ Ίπεο, πί οοἱογε εἰ ονα[πιῖα 

Πι Ππιι]]ς οἰεο[α αχΊπα οἱεο, ἨοἨ ρΙηβιαάἶπε {αππιεΠ νε 

ο]{αοία νε ρυ[ία, Όματο πετ] [απς 1905, αι α παπι 

8ἰῑεπα πια]ε τερτεμεπάαπί, [ια Ρἰαοῖία πι]]ο ]πάϊοῖο Ι116-- 

τὶς ρτοάμηῖ. 

ΕΧΧΠΙ. 

ΠΜι[ίεγ φιαεάαπι οφµαε αρμά ᾖ[γὶρίάαπα αφµαπι ἵπ Τµα[ο 

αεργοίαθαι, ρο[ίφιαπα [ῖαπι ρερετί[]ει, πες ε[]ει ρι-- 

ραια; ἐεγιίο α ραγίι ἀἰο [εῦγε εογγερία ε[ἰ, αοµία, Πογ- 

τιάα. ᾖωίιο ταπιε απἲε ψαγεμτα [εὐγίομίο[α ἀεομόμεγαι 

εἴδιππφιε [α[ιάίεγαι. ε τιρµί[]ει, [εῦγες Γμετιπὲ οοπ- 

εἰπμαξε, αοεµίαε, Ποτγγίάαε. «)ίε οείαυο Ργοφϊπιῖσφ με 
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καὶ ταχὺ παλιν κατενόει, κοιλύ ταθαχωδης πολλοῖσι λεὲ- 

πτοῖσιν, ὑδατοχόλοις, ἄδιψος. ἑνδεκάτῃ κατενόει, κωµα- 
΄ . στ δν Δ λ Δ [ 5, 

τωδης δὲ ἠν, οὖὐρα πολλα, λεπτα καὶ µέλανα, ἄγρυπνος. 

:«εἰκοστῇ΄ περιέψυξε καὶ ταχὺ πάλιν ἀνεθερμάνθη. μικρὰ 
παρέλεγεν, ἄγρυπνος τὰ κάτω κοιλίης ἐπὶ τῶν αὐτῶν, 

τ ς , Ν 3 » ς / 3, , 

οὖρα υδατωδεα, πολλά, εἰκοστη ἑβδομη ἄπυρος, κοιλύῃ 

ξυνέστη. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον ἰσχίου δεξιοῦ ὁδύ-- 
νὴ ἐσχυρὴ, χρόνον πολὺν, πυρετοὶ παλιν παρείποντο καὶ 

οὖρα ὑδατώδεα. τεσσαρακοστῇ τὰ μὲν περὶ τὸ ἰσχίον 
ἐπεκούφισεν. βῆχες δὲ Ἑυνεχέες, ὑγραὶ, πολλαὶ, κοιλίη 

ξυνέστη, ἀπόσιτος, οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οἱἳ δὲ πυρετοὶ 
Ν π ./’ 3 3 , ’ η ’ 

τὸ μὲν ὅλον οὐκ ἐλλείποντὲς, πεπλανημιένως δὲ παροξυνό-- 
µενοι, τὸ μὲν, τῷ δὲ οὗ. ἑξηκοστῇ αἳ μὲν βῆχες αἀσή- 
µως ἐξέλιπον. οὔτε γάρ τις πτυάλων πεπασμὺς ἐγίνετο 
οὔτε ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις, σιαγὼν δὲ ἡ ἐκ 

τῶν ἐπὶ δεξιὼ. κατὲσπάσθη, κωµατώδης, παρέλεγε πάλιν 

καὶ ταχὺ κατενὀει. πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονενοημένως 

ἀἰεδις ππμίεμπαι ἀείίγαυϊε, τγεάϊεφμε [ἑαιῖπι αἆ ππεπξετα, 

αἶνις ἔμτδαια πιμ]εῖς εεπμίδις εε αφµο[α δίίε πεῖ[ς, πο 

ᾖείεῥαι. [πάεείπιο ππεπεὶς εγαι οοπιρος; [εᾷ εταὶ «ο- 

ππαϊο[α: μγίπας πιμίίσε, Τεπιμεῦ ει πίᾷγας, ἴπ]οπαπίς εχαξ. 

Γίρε[βππο αἰἰφμαπέμτι οἰγεμπα[τίαιι [ἐαείππφμε γεοαἰμῖε, 

ποπμιῖὶ ἀεἰίκαδαε, ἴποπιπὶς εταε, αἶνις εαάεπι εται: 

μτίπαε αφµο[αε εἰ παμ]ίαε ππαίαε. }δε[πο[εριίπιο Γε- 

ὄτε ναοαδαε, [μό/εε αἰνμς: ποπ πιµ[ιο ρο[ὲ ἀεπίιτα «ο- 

αεπαία βταυίεγ αμ ἀοϊμιέν Γεῦτες Γτ[µς οοππἰἑαδαπέμγ 

εἲ µτῖπαε αφµο[αε. (Οιμαάγαρε[ιπιο εοπεπᾶϊοῖε ἀοίογ Τε- 

ποῖ[]ις Γιῖεν ἐι[]ες νετο α[[ιάμαε, Πμπιίάαε, πιι[ίαεν αἰ- 

υμς ε[ἰ τερτε[]α, εἴδμπι Ἰα[άίεδαι 5 ἵπ μπἰπὶς πὶ ε[ 

ἔππουαεμτα: αἲ φετο Πεὂγες οπιπίπο πο ἴπιεγπιτεεδαπε, 

εγταεῖεαε, Ἡμπο αοεεἀεδαπὲ, ΠΜΠΟ ποπ. δεκαξβε[ιπιο 

εμ[[ες {πε [Πρβπὶς ευαπιµεγαπὲς Ἰεφιε Ἠ]ία επἰτα /[ραίογμπι 

εται εοπεοεεῖον πεο αἰυὶ οοπΓμεῖμς αὐ[εε[]μς, ἀεπιγα 

πιακϊ]ία ἀειγαεία εἰ, εοπιαΐίο/α, Ἱετιπα ἀεἰίγανιε [ἔα- 

εἴπιφμε τεβριῖε, [εᾶ αἆ εἶδος ἄνετ[ο απίπιο [ε ]ναδιῖ, 
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εἶχεν. ὁ σιαγων μὲν ἐπανῆκεν, Ἰ) ποιλίη δὲ χολώδεα σµι- 

κρὰ διέδωκεν, ἐπύρεσεν ὀξυτέρως, φρικώδης καὶ τὰς ἐχο- 

µένας ἄφωνοςο. καὶ πάᾶλιν κατενύει καὶ διελέγετο. καὶ 

ὀγδοηκοστῇ ἀπέθανε. ταύτῃ τῷ τῶν οὔρων διὰ. τέλεος 
ἦν. µέλανα καὶ λεπτα καὶ ὑδατώδη καὶ καῦμα παρείπετο, 

ἄσιτος, ἄθυμος, ἄγρυπνος, ὀργαὶ, δυσφορίαι τὰ περὶ 
τὴν γνώµην μελαγχολικά. 

”4ξιον ἐπισημήνάσθαιυ πῶς οὐδὲν εἶπον οἳ περὶ τὸν 

Σαβῖνον περὶ τοῦ παρὰ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ, ἐνὸν αὐτοῖς εἰ- 
πεῖν ὅτι (454) διὰ τοῦτο καταψυγέντι τῷ γυναίω νοσῆσαυ 
συνέβη. πολλῷ γὰρ αν τοῦτο πιθανώτερον τών εἐθημένων 

εἴς τε τὸν ΠΠάριον καὶ τὸν ἐν τῷ [295] κήπῳ κατακείµε- 

φον. παρὰ τῷ «άρτεμισίῳ καὶ τὸν παρὰ τῷ τείχει κατοι- 

κοῦντα. Φαίνεται ὃ οὖν ἐπισχεθείσης τῆς κατὰ τὸν: τόκον 

καθάρσεως γενέσθαι τῇ γυναικὶ καὶ ἡ) νόσος. νοσώδης μὲν 
γὰρ..καὶ. ἡ τῶν καταμηνίων ἐπίσχέσις. αλλ οὐχ ὁμοίως 

βλαβερὰ τῇ μετὰ τὸν τύκον, ὅτ μὴ μόνον αὕτη πλῆθος, 

ππιακἰ]]α αἆ Ίοομπι [μμπι τεαῖε, αἶἴνιο δι]ίο[α, ραιμεα τε- 

ἀῑαϊίε: αοιμιῖτµ» Γεὐγίειιανϊε, ἱπ[ογγιῖε [εφιιεπείδµσφιιε ἀῑε-- 

διις οὐπιιιμίε, γεαϊϊέφµε αἆ ππεπεεπι εἲ ε[ὶ Ιοεμία. «Όειο-- 

Ρε[πιο οδῖίε; μτίπαε Πμ]μς μεγμειμο πίδταε εταπὲ ἔεπιες- 

ομε εἲ α0µο[αε, «εοἸπαεφιο εοπ{εφιεδαίνγ; εἶδιπι οι 

Γωπεδαι; απίπιο εται ἀε]εεῖο ἵπ[οπιπίς, ἐγαεμπάα, ἵπι- 

γΡἰαεϊάα, απῖπιο ππεἰαπε[ο[ίςο. 

Λιποϊαπάσπα Ῥρπμίο, αι {αοίαπι Πί, αἳ πΙλ] ἆε ος, 

αρυά {ρίάαια αφπαπαν Ῥαρίπας ἀῑκετιί:, απ 1] ἀῑσετο 

Ροῇΐοι, αο 4ο τὸ αππ]εγου]απα το[η]ρογαίααι πι να]ειῖ- 

ηεπι ἀπομι][ῇε.  ΊΝαπι Ίοο πμ]ίο εχαί Ῥτοραρίς «1», 

ᾳπαθ 1Ἠ Ρατίάα Γαπῖ. ἀῑεία εἰ 1π εμπι αἱ ἵπ Ποχγίο 4ε- 

ουπιρεραίϊ αἱ αἱ Ῥτορο αεἆεπι Πίαπας, εαπιιε αἱ ῥτο-- 

Ρίει ΠΟΨΙΠΑ ΠάΥΗΠΙ μαρτίαραί. Πάφο νιάερτίας, Γαµρχο (ία 

ο Ραχία Ριγραοπο, Πποίά[ε απα]]ος 1π πποχραα, αιάρρο 

πιεη[γπογαπι [αρργο[Πο, ο οπά1ὲ, ἔαπεπ. ποη ροπϊμάο αἱ [ 

Ρανς [αρρτλιαπίας νοοΏΙο]ί ᾳποᾷ ποπ αβαιιάαπίαμα; πιοᾶο, 
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ἀλλὼ καὶ κακοχυμίαν ἑκανὴν ἐργάδεται. τὸ μὲν γὰρ χρη- 
στύτερον αμα τὸ ἔμβρυον ἕλκον εἰς ἑαυτὸ τροφῆς ἕνεκα, 
καταλεῖπον δὲ τὸ φαυλότερον, αἴτιον γίγνεται τῆς κακοχυ-- 

µίας ταῖς κυούσαις, ἣν μετὸ τὸν τόκον 3 φύσις ἐκκενοῖ. 

καὶ τοῦτ ἐννοήσαντες οἱ παλαιοὶ, λοχίων κέγωσιν τὴν }ι- 

νοµένην μετὰ τὸν τόκον ἔκκρισιν τοῦ αἵματος προσηγόρευ- 
σαν. ἔστε μὲν οὖν καὶ ἡ κατὰ μῆνα πένωσις οὐ μόνον κξέ- 

νωσις, ἀλλὰ καὶ κάθαρσις, οὐ μὴν οὔτ ἴσον τὸ πλῆθος 

τῆς πακοχυμίας οὔτ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ταῖς µηνιαίαις ἀθροί- 

ζεται περιόδοις, ὕσον ἐν τῷ τῆς κυήσεως Ἰρόνω. καὶ τού- 

πίπαν δὲ μελαγχολικὸν αἷμα φαίνεται τὸ κπενούμενον αὐταῖς 
εἶναι μετὼ τὸν τόκον, ὥστε καὶ τὼ οὖρα πάσαις ὁρᾶταυ 
κεχρωσµένα, καθάπερ αἀσβόλης τινὸς ἐμπεπτωχκυίας αὐτῆς, 

ὕπερ ἀμέλει κἀπὶ ταύτης τῆς γυναικὸς ἔγραψεν ὁ Ἱπποκρά- 

της, ἐπὶ τῆς ια ἡμέρας, εἰπὼν, οὖρα πολλὰ, λεπτὰ, µέλανα. 
καὶ οἶδά γέ τινα διὰ τοιούτων οὕρων πολλῶν ἐκκενωθέν- 
των ὠφεληθεῖσαν, ἄλλοτε δὲ ταύτης οὐκ ἐξεκενώθη τὸ τοιοῦ- 

τον, µετέπεσε γὰρ ἂν αὐτοῖς εἰς τὸ ὑδατώδες τῷ οὖρα 

Γεᾷ Ἱπῇῄσηεπι εἰίαπι ἨΠΠΙΟΓΙΠΙ Ῥατίαί Ῥτανϊίαίεπι,  ΊΝαπι 

ππε]Ιοτεπι [4ΠΡάΙπεπι αἆ [ε {οείας ππίτΙπιεΠ οαυ[α α]]]- 

οἴεπς, τεΗπααεηδααε ἀείεγίοτεπι, οαα[α ε[ὶ τί ρταερηαπίεθ 

Ρτανίς Ἠππποτῖρας ΙΠιρ]εαπίΠτ, 9πο5δ α Ῥατία εναουμαί πα- 

ατα, Όιοά αυ πια]οτος απἰπιαἀνετι[Γεπί λοχίων κένω- 

σιν, 14 εΒ Ῥπετρεταταπη α ραγία γβομαΙοπεΠιᾳ εχογείῖο- 

Ὥεπι [αηρυϊηῖς γοοϊανεταπί, ΕΠ νετο εἴατι ππεηῇγαα να- 

οπα[ῖο Ποπ [ο]άπι γασπαίΊο, Γεάᾷ Ρρατραίίο: Τεταπι ποπ ε[ 

πεηιαΡ]]ς ἴαππεπ πια]Πίαάο νιἰΠοίοταπι ἨΠΠΙΟΤΙΠΙ, πε(πθ 

Ῥατῖ {ρα[ίο πιεπ[ιγαῖς οἰγου1ήβις οοπρετίασ, απαπία ἀαπι 

Ρατίηπα δετεί.  Ίπ απῖνετ[απα γετο ππε]αποµο]εας αρρατεῖ 

{αησυῖ5, 6πεπι α Ῥπετροχίο εναοπαηί,. ἈἘτοϊπᾶφ εἰϊαπι οοτι- 

Γριοϊαπίασ πτίπας οπιπίρας ΙΠ{εοίαε ε[ε, αἱ {1 {α]ἱρο 4παε- 

Ρίαπη ἵπ οπς Ἰποϊά[Πεί, Όποά πΏααο Ἡϊρροοταίες εἰ ἆθ 

Ἠαο ΓοτΙρΠί παα]]ετε, ππάεοῖπιο ἀῑε, ἀἴοεπδ, πγίπας πππ]-- 

ἴαε, Ίεημες, Ἠϊρταε. Ἐααίάεπι απαπάαπι πονί αααπι {α]]-- 

Ρας απ]ηῖς Ίπασηα οορία εγαοια!ίῖδ, ααχκίΠαπι Ῥεγοερῖῖ. 

Δ]Ια5 ποπ ε[ι Ἠαῖο {α]ῖ εναομαία, πάπια 1πΠ αθποία οοἩ- 
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πολλὰ, λεπτὰ, µέλανα. ή}έγραπταυ οὖν ἐν ο τῆς κ΄ ἡμέ- 
ϱας διηγήσει, οὖρα ὑδατώδεα, πολλὰ, κακά. εἶτα πάλιν 

ἐν τῇ µ οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν. οὐ μὴν οὐδὲ ἄλλη τις αὐτῇ 

κένωσις ἢ ἀπόστασις ἐγένετο καὶ διὼ τοῦτο χρόνῳ πολλῷ 
νοσήσασα κατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἡμέραν ἀπέθανεν. αὐτὸς 

γοῦν ὃὁ “/πποκράτης ἔγραψεν οὕτω. οὔτε γὰρ πτυέλων τὶς 
πεπασμὸς ἐγένετο οὔτ ἄλλη τις τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις, 
καίτου πειραθείσης τῆς φύσεως εὐθέως τὸ περιττὸν ἀποθέ- 

σθαυ περὶ τὸ ἐσχίον, αλλ ἔοικε παλινδρομῆσαυ. καὶ ταῦτά 

φησι γοῦν τεσσαρακοστῃ. τῷ μὲν περὶ τὸ ἰσχίον ἐκούφισε, 
βῆχες δὲ συνεχέες ὑγραί. πολλάκις δὲ ἀκηκόαμεν ἤδη περὶ 
τῆς κονωνίας τοῦ Θώρακος πρὸς τὰ γἐννητικὼ μόρια. τὰ 
μὲν οὖν κεφάλαια τῶν συμβάντων αὐτῇ ταῦτ ἐσεί. τῶν 
δὲ κατὰ µέρος ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει }εγθαμμένων τὰ 
μὲν ὑδατόχροα διαχωρήµατα τινὲς μὲν διὰ τοῦ χ καὶ λ 

γράφουσιν, ἔνιου δὲ διὰ τοῦ χ καὶ ο καὶ Λ. καὶ λεπτὰ μὲν 

ὑπάρχειν αὐτὰ, καθάπερ καὶ τὸ ὕδωρ ἐσεὶ λεπτὸν, ἐνδει- 

ψετίααο [απί αἳ πγίπαε πιπ]ίαε, ἴεππος, Πίστα. Όματο ΙῃΠ 

νισεβιηϊ αἀῑεί [επρίαπι ε[ πατταίοπεο, τππίπαρ αρποίαε, 

πημ]ίας, Ἰηα]ας, ρο[ίεα απαζταδε[πιο ἀῑε ἵπ τ]ηῖς πμ] ε[ι 

Ἱπποναίμπι. Όυιπ πες α]ίαπι ε[ί Ί]]α ναομα[ίοπεσι οοη({ε- 

ομία, πες αΡ/[οεε[απα. Ἱίαφιε Ρρο[α παπι ἀἷα ]αροτα(Τεί, οείο-- 

σεῄπιο ἀῑε οί, ΊΝαπι 1ρ[ε {ιο Ηϊρροοχαίες [οπΙρΠί, ἨΝε- 

απε επῖπι Ί]]α [ραίοταπα εταί οοποοοίῖο: Ἰθο αἶῖας {οφ 

αΡ[οε[ζας, Ἰοεί Πιάετεί 1]]]εο παίιτα τεππάαπίίαπαι αἆ 

οοχεπάἴσεπι ἆ4εροπετε, {[εὰ Ἠαεο νΙἀείατ τεοϊρτοσαία; Π8πα 

ἴ]]ε ἀῑεῖε, «αιαάγαρε[ππο οοκεπά]οῖ ἀο]ος τεπα [ας ε[; 

{π[]ες νετο α[ιάμας, Ἠηπιάας, ἘΠΙπινετο [περῖας Ίαπι α- 

ἀϊνίπιας αποά {λμοτασίὶ οοπ[ογαπι οὕπι ρεπιίαµρας Πἲ. 

Ἠαβες εογαπι απάο Ἠπῖο πια]ετὶ ασοϊἀεταπὶ οαρῖία. Ώοθ 

16 νετο, ᾳπαθ Ιπ Ῥτοροβία οχαίῖοπε [απί Γεραταίῖπι [οπρία, 

α]νῖ εχογεπιεπία ὑδατόχολα, απϊάαπι ρε χ εἰ λ [οπραπίας, 
απϊάαπι Ῥει γ εἰ ο αἳ 1; αἰφιε τα ε[ε ααἰάεπα {επαῖα, 

μέ αηπα ε[ί, παπι ἴεπαο πίταπ(αε ποππεα ἀπά]σαί, οαείε-- 
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πνυμένων ἀμφοτέρων τῶν ὀνομάτων» ὑπηλλαγμένα δὲ κατὰ 
τὴν χρόαν, τὰ μὲν ὑδατόχλοα τῆς χλόης ἐμφαίνειν αὐτὰ, 

τὼ ὃ ὑδατόχολα τῆς χολῆς. καὶ τρίτη ὃ' αὖ τις γραφὴ 

διὰ τοῦ χ καὶ ϱ. 3 ὕδατος χρόα, µήτ ἓν τοῖς παλαιοῖς 

μήτε ὕλως ἐν τοῖς ἀκριῤέσιν ἀντιγράφοις εὑρισκομένη, φα- 

νερῶς τὲ οὖσα µοχθηρά. τὰ γὰρ ὑδατώωδη τῶν οὕρων ἐν 
αὐτῷ τῷ τοιαῖτα λεχθῆναιυ καὶ τὴν σύστασιν ἐμφαίνευ λευ- 
κὴν καὶ τὴν χρόαν λευκήν. ἐχρήσατο ὃ' ἐν τῇ διηγήσευ 

τῆς ἀθῥώστου τῇδὲ κακοζήλῳ τινὶ λέξευ ὃ “Ιπποκράτης, 

καίτου ἅπαντα κατὰ τὸ βιβλίον ἠομηνευκώς. γέγραπταυ ὃ 

οὖν ἡ λέξις οὕτως. πρὸς δὲ τὰ γεύματα απονενοηµένως 

εἶχεν, ὑπερβολὴν ἀνορεξίας καὶ τὸ πρὸς αὐτὰ μῖσος ἔνδευ- 

κνυμένης τῆς φωνῆς, ὅπερ, ὅτο τῶν μοχθηρῶν ἐστὶ σημείων, 

εἴρηται πολλάκις. ἄξιον Θαυμάσαι καὶ πώς οὐδὲν εἴπον οἳ 

περὶ τὸν «Σαβϊνον εἰς τοὺς προκειµένους χαρακτῆρας ἑκάστῳ 

τῶν ἀθῥώστων, ὑπὲρ ὧν ἐγω μὲν [396] ἱκανῶς ἐν τῷ β' 
τῶν ὑπομνημάτων διελθων οὐκέτυ δέοµαι μνημονεύειν αυ- 

τών. ὅ γὲ μὴν ἐφ ἑκάστου τῶν αθῥώστων προχειριζό- 

ταπα σοἶοτο ἀῑνοτ[ίο, ὑδατόχλοα τῆς Χλόης, 1 ει ρταπηπῖς, 

γεάάετε «οἸοτεπι, ἡἠδατόχολα τῆς χολῆς, 1ὰ εἴϊ Ἠ1115. «πι 

{ετίῖα οἰῖαπα [οπἱρίαχα ε[ι ρε χ εἴ ϱ ὕδατος χρόα, τὰ εἴι 
8θιθε «ο019Υ, 4παθ πεο Ιπ απ]ηαϊς εἰ ΠάεΙΙρις εχειπρ]ατί-- 

Ῥας τερετίίατ, ε[ίᾳαθ Ρίαπε πιεπάο[α. ΊἈναπι αφιοίας υχὶ- 

ηᾶς εκ ΠΟΠΙΠΙ6 αγσιπιεΠίο εἰ πιαϊεγίαπη τερταε[επἰαπί {ε-- 

Ώπεία οἳ ϱοἸογεπα αἱῬΙπ]. ΆῬοιτο ἵπ Μ[οτῖα Ἠυ]ας αεργαθ 

Ἡ]ρροοταίθς ε[. αΠεοίαία απαάαπι αρι[ας ἀἰοίίοπα; α)ίοφιᾶ 

εἰαγί[ῆπιε Ἠοο 1ρτο οπιπία Ἰοομΐμδ. ῥῬοτρΠί εΥΡο ἀῑοίΙο- 

πεπι 1π Ίππο πιοᾶμπα, πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονενοημένως 

εἶχεν, ου ε[ὶ [εὰ αἆ οἶρος Υετ[Ο αΠΙπιο [6 Ιαβα1έ, Π]ΑΧΙΠΙΟ 

αρρεβίις ἀθ[εοία 6ἰ ΕΟΤΙΠΙ οὐίο εκ νοσε ηπᾶ Ιηά]οαίο 

αιοά βσπηπι ε[ῇε ῥτανιπα ΓΓεηιεπίετ ε[ι ἀῑοίαπ. ΌρεταῬ 

Ῥγοίῖαπα εβι αιιίθπα πηϊγατὶ οι πμ] Φαβίπμς ἆθ ποῖῖς ομ]- 

Ύπε 4ερτο [αβά1Ις ἀῑκετι: ἆε απἴραφ αωῖα Γεοιπάο ο0πι- 
πιεηίατίο [αἱ ἀἰ[ραίανα, πμ] εβι εἰἶαπι αιοά Πίο 4ε εἶθ 



π5ο ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ ΓΕ ΠΙ{ΠΗΠΜΙΠΜΑΙΝ 1 

Ἐά. Οµαχί, ΤΧ., [296.] Γά. Ῥαϐ, γ. (424) 
μένος ἐξελέγχευν πειρᾶταυ τὴν μοχθηρίαν τῶν ἐξηγησαμέ- 

φων αὐτούς. 

οὗ’. 
Ἐν Θάσῳ Ἰυθίωνα, ὃς Ματέκειτο τοῦ “Π]ρακλείου, ἐκὶ πύ- 

των καὶ κόπων καὶ διαίτης γενομένης ἀμελέος, ῥῖγος μέγα 
καὶ πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε. γλώσσα ἐπίξηρος, διψώδης, 

χολώδης, οὐχ ὕπνωσεν, οὖρα ὑπομέλανα, ἐναιώρημα μὲ- 
τέωρον, οὐχ ἵδρυτο. δευτέρῃ περὶ μέσον ἡμέρης ψύδις 

ἀκρέων. τὰ περὶ χεῖρας καὶ κεφαλὴν μᾶλλον. ἄναυδος, 

ἄφωνος, βραχύπνοος ἐπὶ χρόνον πολὺν, ἀνεθερμάνθη, 
δίψαι, νύκτα ὃν ἠσυχίης, ἵδρωσε τὴν κεφαλὴν σµικρα. 

τρίτη ἡμέρῃ ὃν ἠσυχίαο. ὀψὲ δὲ περὶ ἡλίου δυσμᾶς, 

ὑπεψύχθη σμικρᾶ, ταραχὴ νυκτὸς ἐπιπόνως, οὐδὲν ὕπνω- 

σεν. ἀπὸ δὲ κοιλίης ψυχρᾶὰ, δΣυνεστηκότα κὐπρανα 
διῆλθε, τετάρτη πρωὺ δι ἠσυχίης. περὶ δὲ μέσον ἡμέ- 

ϱής πάντα παρωξύνθη, ψύξις, ἄναυδος, ἄφωνος, ἐπὶ 

{αοἶαπι ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ. Αἰαπὶ 1]αε ἵπ Ππσα]ς αεστῖς 1Π/{ΗΓαἲ 
εἰ ἀείερετο οοπαΐϊαχ Ππίετρτείαπι Ἱπερί]ας. 

ΓΧΧΙΥ. 

1π Τλα[ο Ῥγιλίοπεπι, οι [ωργα Ἠετεμ[ίς [απ ἀεομπι-- 
Ζεζαι, εν ἰαδοτίδης, ἰα[[τεμαάἰιίδις, ραγμπι ᾖαδίία φἰοεως 

Ταξίοπε, Ἱπαρπις εοερἰὲ ΤΙΡΟΥ εἰ Γεῦτὶς αοµίας ἱπρια 

παγμίεν [ιεδιπάιμς εταξ, δἰο[ις, ποπ ἀογπαϊρίες πγίπαε 

Γ μιπίμταε, [μ[ρεπ[ίο [ιόϊπιίς, ποπ [μῤ[μάεδαι. Ἅ«4ἰέεγο 

ἄἷε [μῶ ππεγἰάἰεπα επἔχεππαε ρατίες [τίβεδαπε, γῥγαείεΥ 

εαειεγτας ππαπµς εἰ εαρμὲς οὐππιιιῖε, υ0ο0ε ἀε[εοεις «[, 

αι ὑγευί[ρίγις γεαϊίε1. ποεῖε φμϊενῖὲε, εἶγεα οαρμὲ πιο-. 

ἀἰσιπι [μάαυϊε. Ὠίε εεγεο ἰπιεγαίμ φμιενίε; φε[ρετὶ [ιό 

/οἱἰς οεσαΓµπι αἰίφιαπέεμπι [γριῖε, ειγδατίο: πιος ἴαδο- 

γίο[α γμΐε, πιλιὶ ἀοτπιυϊιε; αὖ αἶνο ραµμεα, εοπιραοῖα 

/ἔεγεοτα ἄε[οεπάεγιμ, Οµαγίο Ίπαπε ο μἱευίῖ ; ααἆ ππετὶ-- 

ἀἰεπι οπιπία ἰγτίαία [ιωιε, ᾖ[τίδιδν παιεµς, [ιο νοςε, ἴπ 



ΛάΙ Τά4ΗΝΟο ΕΙΣ 4γΤΟ 2ΠΟΙΙΝΗΙΛΙΗ Τ. 759 

Εά. Ολατι, ΤΧ., [2906.] Κά. Βα[. Υ. (451.). 
τὸ χεῖρον ἀνεθερμάνῦη. µμετὼ χρόνον οὔρησε µέλανα, 
ἐναιώρημα ἔχοντα, νύκτα δι ἠσυχίης ἐκοιμήθη. πέμπτη 

έδοξε κουφισθῆναι, κατὰ δὲ κοιλίην βάρος μετὼ πόνου, 
διψωώδης, νύκτα ἐπιπόνως. ἕκτῃ πρωῖ μὲν δι ἠσυχίης, 

δείλης δὲ οἳ πόνου µείδους παρωξύνθη. απὸ δὲ κοιλίης 
ὀψὲ κλυσματίῳ καλώς διῆλθε, νυκτὸς ἐκοιμήθη. ἑβδόμη 

μέρη ἀσώδης, ὑπεδυσφόρει, οὔρησεν ἐλαιώδες, νυκτὸς 

ταραχὴ πολλή, παρέλεγεν, οὐδὲν ἐκοιμᾶτο. ὀγδόη πρωῦ 

μὲν ἐκοιμήθηή σμικρᾶ, ταχὺ δὲ ψύξις καὶ ἀφωνίη, λε- 
πτὸν πνεῦμα καὶ μινυθῶδες ὀψὲ δὲ πάλιν ἀνεθερμάνδη, 

παρέκρουσεν. Ίδη δὲ πρὸς ἡμέρην σμικρὰὸ ἐκουφίσθη, 
διαχωρήµατα ἄκρῆτα σμικρὰ, χολωδεα, ἐνάτη κωµατώ- 

ὃης, ὅτε διεγείροιτο, οὐ λίην διψώδης. περὶ δὲ ἡλίου 
δυσμὰς ἐδυσφόρει, παρέλεγὲ, νύκτα κακήν. δεκάτη πρωὺ 
ἄφωνος, πολλὴ ψύξις, πυρετὸς ὀξὺς, πολὺς ἵδρως, ἔθανεν. 

ἐν αρτίησιν οἱ πόνου τούτῳ. 

ἀειεγίμς, «οαἶογ γεᾶἰε ρο[ῖ γαμίο αμγίπας πίργας οτι 

/μ[ρεπ[ίοπε τεάάϊαϊἰε, ποείε γἰαείάε ἀογπαυϊε. (Θμίπιο 

τε[ευαίις υἶγις ε[ῖ ε[]ε, νεπίγεπι ΙαΠπέπ ομπα ἀοΐογε ῥγα- 

υῖιας (επιμ. ᾖ[ἰδιωιάμς. ΊΝοειεπι ἰαδοτίο[απι Ἰαδιῖε 

Φεπιο Ίπαπε ομιενίε: αἲ νε[ρεγμπι ἀοίογες Ιπεγευεγιπε, 

επαεετδαιµς ε[, νε[μετὶ ἱπάίιο οἰγ[ίεγε οοπππιοᾶε αἶνιις 

γεάαἰᾶϊε, ποσιε ἀογπαϊνίε. «δερεῖπιο ἀἰε [αίάίο[ις ἔπι-- 

Ῥἰαεἰάίογ εγαὲ, οἰεο[ωπα πηϊπαϊεν ποοῖε ε[ὲ πιει ΕµΥ. 

ῥαεμς, ἀε[ίγαδαι, πιλιί ἀογπιίεδαι. Οείαφο ππαπε αἷι- 

οµαπίµπι ἀογπενίε πιοσφµε ᾖτίδμς εμπα εερῖε, αξ νο 

εμῖα ἀε[εοῖε; [ρίγίεις εαἰ[ς εἰ Ἱτηππϊπμίμς, υε[ρεγί γµτΓις 

εαἰογ τεαε, ἀεἰιγαυϊε; ]απα απιείµοαπο αἰίφμαπίο [ευὶμς 

λαδθμίερ ἀε]εείίοπες ππεγαε, ραμεαε, δι[ίο[αε. 1Νοπο σιεµτα 

εποϊαγεἰµγ, εοππαϊο/µς εταῖ, πο υαἰάε [τἰδωπάως, [μὸ 

]οἰἰς οεεαΓµπι βτανϊίεγ ἐμ[ε, ἀεἰιγανίες ποείεπα ἱποοπι-- 

τποάαπα Παδιῖε. «])εείπιο Ίπαπε [πε υοςθν πι] εμτη [έρις, 

Γεὐτὶς αεµία, παμίέμς [μάοτ, οδιε, ἀιεῦμς Ἰμῖο ρατίδις 
ἰαδοτες. 

σλΙΕΝύς ΤΟΜ. ΧγΙΙ. Β ΡΏ 



ποά ΙΠΠΟΝΡΑ4ΤΟΤΣ ΕΠΙ{ΗΠΜΙΟΝ Τ 

Εά. Οµασί. ΤΝ. Γ206. 907. ] Εά. Ῥαἳ. γ. (454. 495. ) 
Καὶ τούτου πάνθ᾽ εὑρήσεις ἅπ᾿ ἀρχῆς τά τὲ συμπεώ- 

µατα καὶ τὼ σημεῖα θανατώδη γινόμενα καὶ τοὺς ππαρο- 
ξυσμοὺς ἐν ἀρτίαις, ὡς αὐτὸς ὁ “/πποκράτης ἐπεσημήνατο, 

προσθεὶς τῇ τῆς ιβ’ ἡμέρας διηγήσει, καθ ἣν αποθανεῖν 

(496) τὸν ἔφη, ἐν ἀρτίησιν οἳ πύνου τούτῳ. καὶ 

γὼρ ὃ Θάνατος ὑποπέπτωκε τῷ /ενικῷ σημαινομένῳ τῆς 
κρίσεως, ὡς ἐδείχθη. πεφύλαμται δὲ καπὶ τούτου τοῦ αἂρ- 
ῥώστου τὸ τὰς κρίσειο γενέσθαι τοὐπίπαν, ἓν αἷς οἳ πόνου 

µείζους. ἐν ἀρτίαις γὼρ αὐτῶν γενοµένων Πκολούθησε καὶ 
ὁ Θάνατος ἐν ἁἀρτία. γέγραπται ὃ ἐν τῇ διηγήσευ τῶν. 
συμβαινόντων αὐτῷ δύο ταῦτα, δεύμενα ἐξηγήσεως. ἔστι ὃ 

αὐιῶν τὸ μὲν ἕτερον ἐπὶ τῆς ἀναπνοῆς, βραχύπνους μὲν 
ἐν τῇ [297] τῆς β ἡμέρας διηγήσει γέγραπται. λεπτὸν 

δὲ πνεῦμα καὶ μινυθῶδες ἔσχεν ἐν τῇ 1, ἔμαθες δ' ἔν τε 
τῷ α περὶ δυσπνοίας κάν τῷ β τῶν εἰ τὸ προγνωστι- 

κὸν ὑπομνημάτων, ἔνθα τὴν ῥῆσιν ἐξηγούμην τήνδε' πνεῦμα 

δὲ πυκνὸν μὲν ἐὺὸν πὀνον σημαίνει ἲ φλεγμονὴν ἓν τοῖσιν 

ὑπὲρ τῶν φρενών χωρίοισιν, ὡς ἐστί τι σμικρὸν ἅμα καὶ 

γει Ἠυ]αθ οΠεπάε οπιπῖα αἳ ἹπΙΠο [Υπιρίοπιαίΐα εἴ 

ἤρπα Ιεία]ῖα {απ εἰ αοοε[ποπας ἀῑερις ραῖρας, τας 1ρ[ο 

ΠπάΙοανιί Ἡϊρροσταίε», ααάπι 1 ἀεοῖπιῖ ἀῑεῖ παγταῖοπε, 

αιιο οβΗ(Γε 1]]απι ἀῑοΙί, αἀάῑατι, ἀῑερας Ἰαῖο ρατῖρας Ἰα- 

Ῥογεδᾳ εἰεηῖπι ΠΙοτίεπα σεπεταἰε Ἱαάιοί Ποπιβοαίααι απι- 

Ρἰεοίας, αἱ εἰ οβεπίαπ. Ίαπ [εγναίππι 1π Ἰοο εἴῖαπι 

ε[ι αεὔτο αἱ ]άϊοια 195 ε[ἴεπι {ετε ἀῑεῦτις, απῖρας σγαν]ο- 

τες Ιάβοτεδ, παπι ΟΠΠ 1π ἀῑεθ Ῥαγες Πποϊάεγεπί, ΠΙΟΥΘ 

ᾳαοᾳαθ 1Π ἆῑε εβ οοπ[εοπία ρα, ΆῬοτγο 1π πΠατταῖοπθ 

[Υπιρίοπιαίαπι Ἠ]α5 ἆπο [απε, απαε ἱπίδτργείεπα τεπιῖ-- 

γωπῖ, 4πογιπι 1π τε[ρἰαίίοπε οβ αἰίογαπα. ΊΝαπι βραχύ- 

πνους, 1ά ε[ Ῥγενι[ρίτας, εί ἵπ ἀῑεῖ [εοιπάϊ εκροβίίοπθ 

Γεπρίας: οἱ [ρίγίίας εκ]]ῖς ἀπιπιπαίασααθ 1π οοίανί ΕΠαΓ- 

γαΠοπο. ΠὨΙάΙοΙ[Ι ααίεπι ἔππι 1π ΡΙΙπΙΟ ἆθ ἀγίρποσα οοπη- 

Ὠλεπίατίο, ἴππα [εοαπάο ΙΠ Ῥταείασία, πΏῖ απο ἀῑο[ίοπεπι 
{απιας Ιπίογρχείαἰ: Θρίγίίας Π Γπεπεπς Πέ, ἀο]ογοπι βαπὶ-- 
Πσαί νε] ἱπῃαπιπιαίίοπεπι [αργα Γερίππι ἱπαήδνογ/απα, ραν 



ΚάΙ Τά 4ΠΙΓΝΟΥ ΕΙΣ 4ΥΠΟ ΣΠΟΛΠΓΝΗΊΜ Γ. Ἴ5ς 

ἘΕὰ. Οἶασι, ΤΝ, [207.] Εά. Ῥα[. Υ. (455.) 
αραιὸν πνεῦμα Ψυχομένης καὶ νεκρουµένης δη τῆς ζωτικῆς 
δυνάμεως γεγνόμενον, Ὁ διά τινος τῶν χωριστῶν συµπτω- 

µάτων ἐδήλωσεν εἰπων, ψυχρὸν ὃ ἐκπνεύμενον ἔκ τῶν ῥι- 
. . ’ 3 ’ ’ ” 

γῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα Ίδη γίνεται. τοῦτο 

γοῦν ἡγητέον αὐτὸν καὶ γῦῖν εἰρηκέναι, κατὰ μὲν τὴν β' 
σν ἃ π Ἱ Ν ; Ν 4 ὁ ”, 
Ίμέραν βραχυ, κατὰ δὲ την 11 λεπτὸν καὶ μινυθῶδες. ἔστὸ 

μὲν γάρ τι καὶ ἄλλο πνεῦμα βραχύ τὲ ἅμα καὶ πυκνὸν, 

ὀδύνην σηµαῖνον, ὡς ἐδείκνυμεν, του γε ἐν τοῖς ἄναπνευ- 

στικοῖς µορίοις ἢ τοῖς παρεγκειµμένοις αὐτοῖς. αλλ ἐὰν 

αμφότερα παραβάλλης αλλήλοις, βραχύτερον πολὺ τὸν ἔξω- 
ὤεν εἴσω ἑλκόμενον αέρα κατὰ τὸ ἕτερον εὐὑρήσεις, ὃν σµει- 
κρὸν ἅμα καὶ ἀραιὸν ἔφη γῶνεσθαι. τὸ γὰρ πρὸς τὸ βραχὶ) 
πυκνὸν ἀναπληροῖ τῇ συνεχείᾳ τὸ καθ ἑκάστην εἰσπνοὴν 

[ ” ’ . 

ἐνδεὲς, ὡς οἱ συνεχώς πίνοντες βραχύ. καὶ γῶρ τούτων 

βραχυπότους ἐρεῖς ὅσου καὶ βραχὺ καὶ διὰ πολλοῦ πίνου- 
σιν. εἰ δὲ τις βραχὺ μὲν, ἀλλὰ συνεχώς πίνει, τοῦτον 
ε ο 3 Ἂ », ’ 3 ᾽ λ Δ [ 
απλώς οὐκ ἄν είποις βραχυποτον, αλλα µετα βραχυ πἰνοντα. 

κατὼ τὸν αὐτὸν οὖν τρύπον ὃ κυρίως ὀνομαξόμενος βραχύ- 

ναπ1 ε[ε απεπάαπι Ραγ]ίετ οἱ ταγιπα [ρτίαπα, απ, 4 παπι 

τε[γ]βεγαίαν εἰ επιοτίατ Ίαπι γΙία]ς {αοι]ία Πί: απο 

Γππιρίοπιαίο αποάαπι Ππ[εραταΡΗϊ ἀπάϊοανιι [σε νετρῖ: 

ΠΠ {σίάαπι ε πατίρις εἴ οτε εχρἰτείατ, εχΙῖα]ε Ίαπι εῇΠ 

αἀπιοάασπ, Ἐππάεπι Ῥραία ευμπι Ἠῖο ἀῑπι[πε, [οοππάο ἀῑε 

Ῥτενεπας οοἴίανο εχί]επι οἱ Ππιπϊπαίαπα, απ απϊάαπι ε[ 

8ἶπ5 Ῥταείετεα [ριτ]ίας Ῥτενῖς Ππιαὶ εἰ {τε(πεΠς, ἀἆο]ογεπι 

ἀεποίαπδ, ταἳ ἀεπιοπ[βτανίπιας ααὶ ἵηπ τε[ριτα1οπῖ5 ρατηρπθ 

ουί Ἱ]ογπήι νιοϊηῖ, Ύετιπι αΠ1ρο5 { ΙΠίες {8 ΟΟΠΠΡάΤΕΕ, 

Ραιοῖοτεπα πηπ]ίο {ογῖ5 αξτεπι αἰϊταμα Ιπίτο Ἰπ αἰίετο οἵεῃ-- 

4ε5, 4πεπι ρατναπη Για] εἴ ταγηπι ἀῑπΙξ Ποσῖ, απ {γε- 

απεπίῖα {Π αἆ ἨἘτενίίαίοπι αουεἀαξ, α[ῃἀπ]ίαίο ἀε[εοίαπι 

οπ]αδομε 1 [ρίγα Ποπ] τε[αγοῖῖ, αἱ απῖ α[πάαε Ῥϊραπτ ππο-- 

ἀἴουπα: {ηπΙάεπι Ίου βραχυπότους, τὰ ε[ πιοάΙοππα ροία- 
165, αρρε]]αρῖ «απῖ εἰ ραταπι Ρραπε εἴ Ἱπαρπο Ιπἱετ]εοίο 

{ραΐ1ο. Ίαπι ΠΠ ραταπι αι εἵ α[ῇπάας Ε]ρας, Ἠαπο Ππιρ]ι- 

οἵἵεε ποἩ βραχύποτον, {Γεὰ βραχὺ πίνοντα, 1ὰ εἴι ραι]αίῖπι 
Ῥϊρεπίεπι αρρεµανετῖ. Ἠαιά αΕίει αωϊ ρτορτῖε ὮῬτεν1ρ]- 

ΡΡΤ2 



με ΙΗΠΟΙΚΝΡΑΤΟΣΥΣ ΠΕΠΙ{ΠΗΙΠΙΩΟΙΝ Γ 

Εὰ. Οαγε, 1. [207. 1 Εά. Ῥαῇ. Υ. (435.) 
πνους, καθ ἑκάστην εἰσπνοὴν οὐ βραχὺ µόνον, ἀλλὰ καὶ 

διὰ πολλοῦ χρόνου τὸν ἔξωθεν ἀέρα διὰ τοῦ λάρυγγος ἐπι- 
σπᾶται. τάχ οὖν ζητήσεις κατὰ τί προειρηκὼς ὁ Ίππο- 

κράτης ἐν τῇ α τῶν ἡμερῶν πυρετὸν ὀξὺν γεγονέναι, τῇ { 
βραχύπνουν ἔφη τὸν ἄνθρωπον εἶναι. δέδεικται γὰρ ἡμῖν 

ἐν τοῖς σφοδροῖς πυρετοῖς πγεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν γενόμε- 
γον. «φήσομεν ὅτυ ἐν μὲν τῇ α τῶν ἡμερῶν τὸ διὰ τοὺς 
σηποµένους χυμοὺς ἀναφθὲν πυρετῶδες θΘερμὸν αὐτὸ μὲν 
διεφορήθη κατελείφθη δὲ τὸ ἔμφυτον μόνον ασθενὲς ὑπαάρ- 
χον, ὡς ήδη σβέννυσθαι, πρὶν αὖθις ἀναφθῆναι τὸ πυρὲ- 

τῶδες Θερμὸν, οἷον ξεσάντων τῶν σηποµένων χυμῶν, ἡ β 
τών ἡμερών Ίνεγκε τὸ τῆς ψύξεως σημεῖον. απόδειξις δὲ 

τούτου μεγίστη. Ἅτηνικαῦτα γὰρ βραχύπνουν αὐτὸν γεγονέ- 
ναυ φησὶ καὶ κατεψύχθαι. γράφευ γοῦν ἐπὶ τῆς δευτέρας 

ἡμέρας ὧδε. δευτέρη περὶ μέσον ἡμέρης ψύξις ἀκρέων τὰ περὶ 
χεῖρας καὶ κεφαλὴν μᾶλλον, ἄναυδος, ἄφωνος, βραχύπνοος 
ἐπὶ χρόνον πολύν. ἐπὶ δὲ τῆς ή πάλιν τάδε γράφει, 1 

116 γοσαίασ, αποίῖες Γρίγίαπα ἱταμέ, πον ρασναπα ἑαπίπι, 

νεταπι εἰἶαπι 1ΠίΘ6Γνα]Ιο 19οΠΡο Ἱπίετροβίο, εχίετηαπι ρε 

συίίας αὄταπα αἰπαΒῖΐ, Όπαεγα 9Υδο {οτία[ῃ οἳσ 4ααπι 

Ηιρροοταίες Ῥγίπο ἀῑο {ερτεπι Ργαεάϊκετ]ί αοπίαιη {1ῇ16, 

α]ίεγο ἀῑο Ποπιήποπι Ῥτον][ρίγαια {α[Πε ἀῑκοτε: Παπ πο8 

ἵπ γεμεπιοπίῖρις Γερτίρας ἀεπιοη[ίτανίπιαςδ, πιασα ισα Γριτί- 

ἴππι εἰ Γγοηιεπίεπι ε[[ε, Εε[ροπάειιας, Ῥτίπιο απιάεπι 

άῑα οαἱοτοπι ρεΥ ριϊγείοεπίες Ἡπππογες [αοσεπ[απα Γερτῖ]επη, 

αχρίαπι απἰάεπι ἀϊσε[ίιπα ε[[ο, τε]οίαπι Υετο παϊῖναπι ἴαη- 

ἔμπα αἆθο Ίαπι Ππβγπιαπα, αἲ Ίασι Ρτία5 εχἰΙπσαεγείασ παπι 

Γεμτι]ϊς ἆε ΙΠίεστο αεσεοπἀετοίας οαἱος, νε] {εινείαο[ῖς, 

αυῖ οοπιραίτε[οετεπέ, [αοοῖδ. Αἰίεγάαπι νεγο ἀῑειι {Πἱβοτί8 

ἀοπιπαπ[ῖς αἰίαμ[ε Πσπαπι,  Ουσ]α5 ααἰάειη ε[ῖ ππαχίππα 

ἀεπιοπ[γαϊο, ααοὰ Ῥγενι[ρίγαπι ἀῑσας παπι Ποπαῖπεπι Γι[[ο 

εἵ {π]σα]ῇΠα. ΊἈΝαπι ἆς [εομπάο ἀῑε 1ία [ογΙδῖξ, α]ίετο αῑα 

Γαβ. πιογίάἶεπι εχίτεπιας ρατίες {ἱσεΡαΕ, Ρταείεγ εδείογᾶς 

ππαπΙς εἳ εαραξ, πηπίαδ, νοσο ἀείεοίας, ἀῑαπ Ῥτενιρίγας. 

Βπν[ας ἆε οοίανο ἆῑο Ίαοο ἰχαᾶῖῖ, οεἰανο πΠιαπο αηιᾶ- 
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πρωῖ μὲν ἐκοιμήθη μµικρᾶ, ταχὺ δὲ ύξις, ἀφωνίη, λεπτὸν 

πνευμα καὶ μινυθώδες. ἔνθα µοι καὶ τούτῳ πρόσχες τὸν 
γοῦν, ὁπηνίκα κατεψύχθη μειὼ τῆς κακοπνοίας καὶ τὴν 

αφωνίαν αὐτῷ γεγονέναι φησὶ καὶ αὐτὴν εἰωθυῖαν πολλάκις 
ἐπὶ νεκρώσει τῆς φύσεως γίγνεσθαι κατὰ τὴν ὃ ἡμέραν 
ἠνίκα γράφει, ψύξις, ἄναυδος, ἄφωνος ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἐμ- 
φαίνει διὰ τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον προσθήκης καὶ τὸ βραχύ- 

πνουν αὐτὸν γεγονέναι. καταλείπεταυ τοίνυν ἐπὶ τούτου 
ἡμῖν ἐξηγήσασθαι διὰ τί προξιπὼν ἄναυδος ἐπήνέγκεν 

ἄφωνος, ἐστι δὲ καὶ τούτου λόγος τοιοῦτος. τὴν αὐδὴν 

οὔτε πᾶν τὸ τῆς ἀκοῆς ἴδιον αἰσθητὸν οἳ παλαιοὶ φαἰνον- 

ται καλοῦντες, οὔτ ἐκεῖνο τὸ εἶδος αὐτοῦ µόνον, ὅσον ἐκ- 

πέµπειαι κατὰ προαίρεσιν τοῦ ζώου διὼ τοῦ στόματος, ἓν 

ᾧ περιέχεται καὶ τὸ κλαίειν καὶ τὸ συρίττειν, οἰμιώδειν τὰ 

καὶ βήττειν καὶ ὕσα τᾶλλα τοιαῦτα, [298] µόνην δὲ τὴν 

ἀνθρώπου φωνὴν, καθ ἣν διαλεγόμεδα πρὸς ἀλλήλους, αὐ- 

δὴν ὀνομιάξουσιν. οὕτω }οῦν καὶ ὃ ποιητὴς ἠνίκα ἐποίησε 

τοῖς ἐδίοις ἵπποις διαλεγόμενον τὸν Αχιλλέα, τηνικαῦτά 

ἔππι ἀοτπηνΙί πἹοχ(αο {ίσα «οερῖί εἰ νοκ εππι ἀε[εοῖί, 

Γριγ]ίης εχῖ]]ς εἰ ἀπιπϊπαίας: αῬί παῖμῖ Ίου «ποσα αἴϊεπάε: 

Οσα ε[ὶ τε[γΙσεταίας, ππα ομπα υ]αία τε[ρ]ταίῖοπο Υοςθ 

είζε ειιπι ἀε[εείαπα ἀῑεΙῖτ, αιιοᾶᾷ {[ο]εῖ εἰῖαπι Ιπίεγίπι εκ- 

Ἠποίίοπεπα παίηχαε οοπη]ίαγί, 1 ᾳπατγίο ἀῑο ααπι ΓοΙβτί, 

{τίσας, πιμίας, πε νοσε, 1π ἀείιετίμδ, ο[ιεπάϊί αἀ]εείο 

1π ἀείετῖας, εἴῖαπι Ῥγεν]ρίγαπα απ {α1ε,. Ἠεφπαπα 

ετσο ε[ὶ Ἠ]ο τί ἀεο]αγεπιας οι Ῥο[ιεα ὤναυδος, 1 ε[ι πια-- 

ἰᾳς5 αἀάῑάετῖί, νοςεε ἀε[εεῖις, Ότ]α5 Ἠαεο ε[ὶ τα[ῖο, Θε--- 

ΙΠΟΠΕΙΠΙ Όταεςς αὐδὴν, πεο ΟΥΒΙΙΟΠΕΠΙ αμαπάο αμάϊία Ῥτο- 

Ῥτίε [επβίατ, απιφαϊ νοσβτε νΙάεπίασ; πεο 1]αά [ρεςῖεδ 

εἶας Πί [ο]α, αποᾷ 4ε απσι[ῖα Ῥοευ απἰπιαπ 5 επ (αγ ο8, 

ἵπ 3πο εοπΗπείαν Πείμς, Πρί]ας, Ἰποίας, τα[ις εἰ 14 σε- 

πμς α]ία; [εὰ ππαπι Ἰοπιμῖς νοσεπι, Έα 1ΠίεΓ ΠΟ8 οο]]ο- 

οίππας [ΕΓΠΙΟἨΘΙΗ, Όταεοε αὐδὴν ποπηϊπαηί, Ἰαφια εἰῖαπι 

Ροέία αὈῖ [πο ε(πος αἱ]οφποπίοπι Ἰπάμοῖιί Αολίεπι, 1Ρ1 
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φησι τὸν ἕτερον αὐτῶν ἀμείψασθαυ λόγοις χρησάµενον ἄν- 

θρωπίνη διαλέκτω. 

«4ὐδήεντα, γάρ φησιν, ἔθηκε Όεὰ λευκώλενος 'Ηρη. 

οὐχ ὡς ἄφωνον ὄντα πρότερον, οὐχ ὡς οὐκ ἔχοντα τὴν: 
ποινὴν τῶν ἵππων φωνὴν, αλλ ὡς οὖκ ὀνομαζομένην αὐδὴν 

ἐκείνην. οὕτως οὖν καὶ θεὸν αὐδήεσσαν εἴρηκε τὴν ἂν- 

θρωπίνη διαλέκτῳ χρωµμένην, ὅτυ καὶ αὐτὴν ἀνθρωποειδῆ 

φασιν. εἶναυ μὴ πάντων τῶν θΘεῶν τοιούτων ὑπαρχόντων. 

ἐναργὼς γοῦν ἥλιος καὶ σελήνη καὶ τὸὼ λοιπὰ τῶν ἄστρων 

ἀποκεχώρηκὲ πάµπολυ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἰδέας. καὶ ὁ 

“Ιπποκράτης οὖν ἄναυδον μὲν εἶπεν ἐπὶ τοῦ μὴ δυναµένου 

διαλέγεσθαι, τὸν ὃ ἄφωνον ἐπὶ τοῦ μηδ οἰμώξαι μηδὲ 

βοῇσαυ δυναµένου. δῆλον δέ ἐστι τὸ τοιοῦτον μοχθηρότε- 
ϱον εἶναι τῆς ὡς ἂν εἴποι τις ἀναυδίας. οἷς οὖν ἡ γλὠττα 

"μόνη παραλέλυται, Φωνεῖν μὲν µέγιστον ἐνίοτε δύνανται, 

διαλέγεσθαι ὃ' οὐ δύνανταυ. εἰ δὲ μηδὲ ἐκφωνεῖν οἷοί τὰ 

αἱίογαπι θοταη αἲξ τε[ροπάΙΠε Ίπσια Ἠωππαπα,  Ἱπαπε 

εΠΙΠΙ: 

«4ὐδήεντα ἔθηκε θεα λευκώλενος “1ρη, 

1 εΠ: 

Πιμιο τερίπα [οφιῖ Γεεῖε ὧεα οαμᾶιάα σιπο. 

Νοπ αιιοά απίεα νοοο οαγεγοί, Πθ(ΙΙθ ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΕΠΙ ΘΠΠΟΓΙΗΠΙ 

νοοθπη Παβεγοί, οαείεγηπα (πο πο Παπ, ᾳπεπα ΓΘΥΙΠΟΠΕΠΙ 

Όναεοε αὐδὴν αρρε]]απῖ. Θὶο ἆθαπι ἀῑοῖι Ἰοᾳαῖ, «απι 

Ἠαπιαπα αἰοτείΗχ Ππραα: αποά εαπι εἰῖαπα Ἱάππαπα ε[[ε 

{ογπια Γεταπί, 4 πάπα 41 ε]ας Πσιιτας οΠπΊΠ6ς ποπ ΠΠί, ΊΝαπι 

[οἱ Ρ]απο εἳ Ίάπα τε[ᾳπααο Πάετα ]οηρῖας αἲ Ἠωππαπα Γογπια 

γεοε[οταπῖ.  Ὁπάα εἰἶαπι Ἡἱρροσταίες οὐπιπαϊ [Πα αι επι 

ἀῑχ1Ε, ᾳποά Ἰοᾳαῖ ποῦ να]εγεῖ; Υοςο ἀε[εοίαπι ε{[ζε, αᾳποά 

πεο Ἰπρογο πθο ΟΙαΠΙατε; αιιοᾷ οεγίο πημ]ίο Ἠαασί ε[[ο 

ἀοίογῖπδ ο«παπα ορπίαῇε; παπι ααῖρις [οἱα ε[ι τε[ο]αία 

Ππσια, Ρρο[απί Ππεεγάαπι οἶαπιατο α][ῆπια, {απιαι ]οαιιῖ 

ΠΟΠ. να]οπί; ααἵ { πο νοσσπαι αι]άεπι παίεχο ᾳπθαηί, εκ- 
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εἶεν, ἐσχάτης νεκρώσεως ἐστὶ τὸ τοιοῦτον γνώρισμα τῶν οὕ- 
τως ἐχόντων, μι οἰμωξόντων μήτε στεναξόντων μήθ ὕλως 
φθἐγγεσθαι δυναµένων. «Σαβίνος δὲ καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις 

τὸν μὲν οὐδ' ὅὕλως ἔχοντα φωνὴν οὐδεμίαν ἄναυδον εἰρῆ- 
σθαι νοµίδευ, τὸν ὃ ἄφωνον ἐν ἴσῳ τῷ ἀπόπληκτον ὑπὸ 
τοῦ “Γπποκράτους γεγράφθαι φησὶν, ὥσπερ οὐ δυναµένου 
καλέσαι τὸν οὕτω διακείµενον ἁπόπληκτον. οὗ μὴν οὐδὲ 
τἄλλα τὸ κατὼ διάθεσιν εἰρημένα συνῴδει τῷ γεγονέναι τὸν 

προκείµενον ἄθῥωστον ἀπόπληκτον. 

οξ. 
Ὁ αφρενιτικὸς τῇ πρώτη πατακλιθεὶς Ίμεσε ἰωώδεα, τεολλα, 

λεπτὸ, πυρετὸς φρικώδης, πολὺς ἵδρως, ξυνεχὴς διόλου, 

κεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετὰ ὀδύνης, θὖρα λεπτα, 
ἐναιωρήματα σμικρὰ, διεσπασµένα, οὐχ ἵδρωσέν, ἀπὸ 

δὲ κοιλίης ἐξεκύπρισεν αθρόα», πολλὼ παρέκρουσεν, οὐδὲν 
ἔπνωσεν. δευτέρᾳ πρωὶ ἄφωνος, πυρετὸς ὀξὺς, ἵδρωσεν, 

ἔτεππαε ε[ὶ Ίου εχἰϊπο[Ιοπῖς {αου]ίαἰϊ ἄσπαπι, ταῬί οπϊ «ο 

ἵπ Παΐα Γαπῖ, πεπε Ἰυσεπί πεπε φσεπιαπί Ἠθ(ιε {ο- 

ηᾶτε ΟΠΙΠΙΠΟ ροίαηῖ. Θαβίηαδ, Πα αἱ α απ πυ]]απι 

ΟΠΙΠΙΠΟ Ἠαδεί νοοεπι, Ίππο αγριχαίαν πππίππι ε[ο ἆᾱι- 

οἴππι; νοςθ νεγο ἀείεοίαπα ρετ]ηἆε αὐ ΗἩϊρροογαίο αἲί [οχ-- 

Ρίωπα ε[[ε 5ο αἴίοπίαπι, απα[ί νογο 1ῑα α[εοίαπι αἲ[οπ ται 

νοςατο ἨΟΠ Ῥοία][εί, Αίφαί πεο τε]αια, α,αο ἵπ Ίου 

Γαπί αΠεοία ἀῑεία, οοπ/[επιΙαπί, ρταε[επίεπι αερτοίπι αἲ- 

{οπϊίαπα {π][ῖε, 

ΙΧΧΥ. 

Ομ ρ]ιγεπιῖοις Ρτίππο ἄῑε ἀεειθιμῖὲ, αεγιρίπο[α ππμίία τε- 

πμία υοπαμῖες [εῦτὶς Πογτίᾶα ρτε[μεπαιξ Γμάογ εορίο[ιω, 

α[[ιάμις Ῥετ μπῖνετ[µπα «οτρµς: οαρίεὶς εἰ οετυἰεῖς δτα- 

ριίας οµπι ἀοΐοτε; µγίπαε ἴεπμες, ἐεπαεοτεπιαία ραΐνα, 

ἀϊ[ρεν[αι ποπ [μάαμι. «ῦ αἴυο α[}αιίνι [εγεογα ἄε- 

Πἱειεδαπέμγς παμίέιιπι ἀεἰιγαυϊε; πμ ἀογππινίι. ὅεομπᾶο 

Τπαπέε υὐον ἀε[εοῖε ; 7εδτὶς αεµία ἱπνακις [μάαυϊε; πο 
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Γ4. ΟἼναχε, ΓΧ, [208. 999,] ΚΕ. Βα[. Ῥ. (455. 436.) 
οὗ διέλιπεν, παλμοὶ δι ὅλου τοῦ σώματος, νυκτὺς σπα- 
σµοί. τρίτη παρωξύνθη πάντα, τετάρτη απέθανεν. 

Οὗτος ὃ ἄθῥωστος ὀξυτάτης φρενἰτιδόρ ἐστι παράδειγµα 

κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν εὐθέως συνεισβαλλούσης τῷ πυρε- 
τῷ καὶ πάντα γὲ ἐθεασάμην ἐντὸς τῆς ἕ ἡμέρας, ἀποθα- 

γόντας τοὺς οὕτω Φρενιτίσαντας. ῥὀλίγοι δὲ πάνυ καὶ σπᾶ- 

νιου ταύτην ὑπερέβαλον, ἄξιον δὲ θαυμάσαι τὴν τῶν τοιού- 

των νοσημάτων γένεσιν, ὅπως ἐξαίφνης [399] ἐπιτίθεταυ 

τοῖς ἀμέμπτως ὑγιαίνουσιν. οὐ γὰρ δὴ ὥσπερ ἐξαιφνίδιος 

ἡ γένεσις αὐτῶν ἐστιν, οἴτω καὶ ἡ τῆς γενέσεως αὐτία, 

(456) καθάώπερ εἰ καὶ φάρμακον ἔλαβε Θανάσιμον ὃ ἄν- 

Ὄρωπος, 1 τι τῶν χαλεπωτάτων Θηρίων ἔδακεν αὐτὸν, ἀλλὼ 
κατὰ βραχύ πως ἠὔξησαν ἐν τῷ σώματι τὴν τὰ τοιαῦτα 

πάθη δυναμένην αἰτίαν ἐργάσασθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν λυσ- 

σοδήκτων συμβαίνει. πρόδηλον γὰρ ὅτι κἀκείνοις οὐκ ἆρ- 

γῶν οὐδ' ἠσυχάζων ὁ τοῦ κυνὸς ἐὸς, οὐδὲν ἑαυτῷ γνώρισμα 
παρέχει πολλῶν ἐφεξῆς ἐνίοτε μηνῶν. ἐξαίφνης ὃ αὐτοῖς 

ἐπεογππί[ε; μαἰρίιαείοπες γεν Μοίμτη εΟγρι1 ποοίε ο0ή- 

Φμί[οπες, ΊΤεγεο επαοετδαϊια [ωὲ οπηπία. «Ὁμαγεο οδίζε, 

Λουιϊ[ππαο Ρ]γοπϊεἀῑς Ἠῖο αεβογ οβί οχοιπρ]απη, Ῥγίπιο 

Παἰῖπι ἀἷε παπα ουπι {εργο Ιπος[οπΗςδ. Όπιπεεπο εετίε 

νιάίππας, απἱ απἶάσπι ἵτα ΡρΗτεπ]ιάο ροτοῖῖ ε[ἴοπε, Ππίτα 

Γαρίϊπιαπα ἀῑσπι πποτίαος ε[[ε; Ῥετραποί, Πα ταχῖ, Ίαπο 

Γαρετατιηῖ, ΕΠ νετο 6οταπι ΠΠπΟΥΡΟΓΙΙΙ αἀπιχαιπᾶα 66Πο- 

ΤαΓ1ο ΟΠοπαπ1 Ρραοίο οοπιπιοᾷς να]επίος [ηὈΙίο Ἱπναδαί. 

Άεφπε επίπι [Ποιά ἀρ[οταπι βεπεγαίίο Γ[αρίία ε[, Πα 

εἰ Ρεποτα[ῖοπῖς σαπ[α, ταἳ  πιειοαπιεπίασπι Ίοπιο 16- 

ἴαϊο [απαρβ[Γεί νε] Ῥε[ία εαπα νἰτα]επ[Πππια πιοπιοτάΙ[Ται: 

[εᾷ Ῥεάείεπίϊπι ἵπ «ΟΙΡΟΥΘ οδι[αθ, «υᾶς [απί εχοἰ[[αηαῖς 

Π]αςοεπιοάί πα], ογε[ομηῖ: αποά πιοχῇς π[α νεπῖε α 

γαβ]ά1 οαηῖβας. ΊΝαπα αροτίαπα ο[ί φποά οαπῖς ΥΕΠΕΠΗΠΙ 

ε, Ἰοοί ἵπ πιοτ[ῖ πο οοϊείασ πεο οοπᾳπ]ε[οαῖ, πα]]αηι 

[αἱ 1ρβα8 ποίαπη ργος{ πια]15 ἀπίετίπι ρτοχἰπαῖ πιεπβΡΙ: 
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συμβαίνει Βεασαμένοις ὕδωρ φοβηθῆναι, κᾷντεῦθεν ἤδη 

διὼ ταχέων ἀπόλλυσθαι. πολλῷ μὲν αὐξανομένης χρόνω 
τῆς τὴν λύτταν ἐργαζομένης αἰείας, ὅταν ἅπαξ εἰς τοῦτ 

ἀφίκηταυ ταχὺν ἐπιφερούσης τὸν θάνατον. σχεδὸν οὖν κᾷ- 

πὶ τῆς νῦν εἰρημένης φρενίτιδος ἠθροίξετό τις ἐν τῷ σώ- 
µατι μοχθηρὸς χυμὸς ἰῷ δηλητηρίῳ παραπλησίως, ἐναργών 
μέν το κατὼ βραχὺ ἐπὶ τοῖς σώμασιν, οἷς ὁμιλῶν ἐτύγχανεν. 
ἐπεὶ δ ἐἔκεῖνα προδιετἰθετὀ πως, ὅ τὲ χυμὸς αὐτὸς ἐπὶ 
πλεῖστον φὐξήθη κακοηθείας, ἐξαιφνίδιον ἐφάνη θανατώδες 

σύμπτωμα. 'καὶ γάρ του καὶ τῷ «ρενιτικῷ οὕτω κατὰ 

τὴν αρχὴν εὐθέως ἔμετος ἑωδῶν ἐγένετο, πυρετοῖς ἑπομένοις 
ὡς τὸ πολὺ διακαέσιν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν Θανασίμων 

φαρμάκων ἀποθνήσκουσιν ἔνιοι δευτεραῖου καὶ τριταῖου, τῆς 

ποιότητος αὐτῶν, οὐ τοῦ πλήθους ἐργαδομένης τν θάνατον, 

οὕτω καὶ τὸν ἄθῥωστον τοῦτον εὐθέως ἀποθανεῖν 4γητέον 
τῇ τρίτη τῶν ἡμερῶών ὑπὸ τῆς ποιότητος τῶν ἑωδῶν χυμιών, 

οὐχ ἐπὸ τῆς αρενίτιδος διαφθαρέντα, παρακολουθῆσαυ δὲ 
αὐτῷ τὴν φρενῖτιν ὥσπερ τι σύμπτωμα. τξταρταίους μὲν 

{αρ1ίο ααΐεπα 116, αααπι νιάετ]ηϊ απαπα {ογπι]άο 1ποςί[- 

{1 Ῥο[ίεααπε Ῥτενί πποτιαπίατ.  Τοηβο επῖπι Τεπιροτα 

οαμία, Ύ«µαθ ταρίαπι ε[ῃεΙΕ, απσοίισ: αάε αρῖ ϱο ἰαπάεπα 

Ῥειγεπεγῖέ, πιογίεπα αΠετί τερεππαπα. Ἠεπι 1π Ἠπο Ρῃτθ- 

η] Ιάε ν]]ο[αβ 1Π «ΟΤΡΟΥΕ Ἠμππος οοασετναϊἰις {α1ΐ, ΥΕεΠΕΠΟ 

1εία]1 α[ιπιῖ]ής, 1π εοτροσίρις νἰοιπῖδ αφαιά ραυμ]αϊῖπι 

ἄσεης; απαθ οἹΦΠάΟ ΥΙΠο Ίαπι αἰἴᾳιο Ρ8οίο ορροσίαπα 

εαπΕ, Ἠππιογηιο 1ρ[ο ενα[ογαί ππα]σηϊΠπιαθ, Ιείαιο τε- 

Ῥεπίε αρρατιῖῖ [ππρίοπια. ἸἈΝαπιαθ [ο Ρμτοπ] σι 1Π1ἱ1ο 

Παἰῑπι νοπιμῖί νἰγ]επία, αποάᾷ {ερεῖριας αἀατεπρις {εγε 

εΠ εοΠπ[ε(πεΠς. ᾖΊἴαφαθ αἱ ΥΕΠΕΠΟ εροίο ΙείαΙ αι]άαπι 

Ῥο/ιγ]άϊῑε νε] {ετίίο ἀῑε πιοτίαπίασ, απα]ἰαίθ ε]α5, ΠΟΠ ϱ0- 

Ρία πιοτίεπι α[ετεπίο, εἴ Ίΐθπι Ἠ]ϊο 4ποφιε 46εΡες {[αϊῑπι ἴει- 

11ο ἀῑε οεη[επάας ει οΡΙ[ο, α απαλίαίε Γαουογήπη γΊγι- 

Ἱεπίοταπη, ποι α Ῥ]τοπ]ἰίᾷε Ῥετεπιρίας: αἲ ΡΗΤοΠΙ1οίς Ἱ]-- 

Ίωπα. εΠ [αῬ[εομία, [Ὑπιρίοπιαϊῖ Υϊο  Εααϊάεπι Ύπατίο 
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οὖν καὶ πεμπταίους εἶδον ἀπολλυμένους ἐξ ἀρχῆς εὐθέως 

ἀλόντας, ὀξείᾳ φρενίτιδε, τριταῖον δ οὐκ εἶδον, ὥσπερ οὔ- 
δὲ µέχρι τῆς κ ἐκταθέντα. φαίνεται ποίνυν ὁ “Ιπποκράτης 
τοῦτον μὲν ὡς ὀξίτατα διαφθαρέντα δηλώσας ἡμῖν. ἕτερον 

ὃ ὀλίγον ἵστερον ὡς παραλογώτατον χρονίσαντα, περὶ οὗ 

κατὰ τὸν οὐκεῖον λόγον ἐπισημανοῦμεν. 

οστ. 
᾿ν {αρίσση φαλακρὸς μηρὸν δεξιὸν ἐπόνεσε ἐξαίφνης, τῶν 

δὲ προσφερομένων οὐδὲν ὠφέλευ. τῇ πρώτη πυρετὸς ὀξὺς, 
καυσώδηᾳ, ἀτρεμέως εἴἶχεν, οἱ δὲ πόνου παρείποντο, δευτέρα 

τοῦ μηροῦ μὲν ὑφίεσαν οἱ πόνου, ὃ δὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν, 

ὑπεδυσφόρει, οὐκ ἐκοιμᾶτο, ἄκρὲα ψυχρᾶὰ, οὔρων πλήθος 
δυῄευ οὐ χρηστὠν. τρίτη τοῦ μηροῦ μὲν ὁ πὀνος ἔπαυ- 
σατο, παρακοπὴ δὲ τῆς γνώμης καὶ ταραχὴ καὶ πολὺς 

βληστρισμόο. τετάρτη περὶ µέσην ἡμέρην ἔθανεν ὀξυ- 
τάτως. 

ἀῑο εἰ αιπίο αοπία α ΡΥίπιο Παϊϊπι οοχγερίος ΡΗτεπϊάα 

νιάϊ εχαπ]πιαϊος ε[ςα, ἰεγίῖο ποπ νά], [ιο πε νισεβπιιία 

ἀίσοπι αὐσι]ε, Όπατο Ίππο νιάείαν Πιρροογαῖες πὶ νε]ο-- 

οἵ/Ππιε ρετεπιρίαπι οἨ οοιἱο5 ΠοΡῖδ ΡΓΟΡΟΠΕΤΥΕ: εἰ αἰ{αγαπα 

Ραυ]ο ρο[ί, αιῖ Ῥταδίες οπηῖαπι εχρεεἰαοπεπι Υ]ίαπι Ῥτο- 

ἀαχίτ, ἆε 4ο {πο οσο ἀῑ[Τεγεπιας, 

ΙΧΧΥΙ. 

6αἶυο ἵπ Γιατί[]α Γεπαιγ ἀεπίγιπα ἀεγερεπιε ἀοϊωίε, πεῖ- 

ᾳμε ε οὐ]αξίς ρτοΓωῖ. «Ῥηίπιο αἷε [εῦγὶς αεµία, αγάεπς 

{επι ργε]επᾶίε, ἀοίογειφμε οοπεοππἰἑαδαπιµτ. δεειμιάο 

ἀἱε [επιογίς φμἰάεπι ἀοΐογες τεπηίγετµπε, [εά Γευτὶς ἱπ- 

Γεπ[α ε[ὲ, [αθηποίε[ίε ρατιεδαιιγν Πουι ἀοτπιιεῥαξ, Γωπηηπα 

εοτροτὶς ]ἱρεῦαπεν μµΓΙΠαΓΜΠΙ ποιι δοπαγµπη οορῖα Ῥγο- 

Ῥμαιι. Τετιίο επιογὶς οφμίάειι ἁἀοίογ οε[]ανίε, υεγιηι 

πηεπεῖς αἰεπαείο ρεγιμγδαξίοφιε εἰ ππμἰία ]αείαιίο αοοε[- 

/ετιωπι. Θματίο εἶτεα ππεγάίεπι οεἰεγγίπιε ἀε}ιωποία ε[. 
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Τοῦιόν τις τὸν ἄῤῥωστον ἀναγνοὺς, ἐὰν μὴ προσέχη 
τὸν νοῦν ἀκριβῶς τοῖς εἰρημένοις, δήῆλος. ἔσται πρὸς ἅπαν 

ᾱλ- [3900] 7ημα προσχὼν οὔτε προπετῶς δειλὸς οὔτε θαρ- 
ῥαλέος αλογίστως. αλλ ὅταν γε ὁτιοῦν µέρος αλγῆσαι τύχη, 

πρῶτον μὲν ἐπίσκεψαι μή τυ τῶν ἔξωθεν αἰτίων ἐγένετο. 
καὶ }ὼρ ἐν κινήσεσί γέ τισι λεληθύτως ἐβλάῤησαν ἔνιοι καὶ 
καθ ὕπνον οὐκ ἐπιτηδείως ἐσχηματισμένον το µόριον ἔχον- 

τες, ἕν τὲ περιαγωγαῖς τισι καὶ πἑριστροφαϊς ἐξαιφνιδίοις 

τὰ μόρια ἐθῥιγώτα καὶ προκατεψυγµένα, σπάσμασὲ τε καὶ 
τίλμασιν ἁλισκόμενα, µεγίστας ὀδύνας Φέρει, καθάπερ γε 
καὶ τὰ ῥήγματα πολλοῖς ἐπώδυνα γίνεται καὶ μᾶλλον ὅσου 

Σηροὶ τὴν κρᾶσιν εἰσί. καὶ τούτων ἔτι μᾶλλον, ἐὰν παρη- 
βῶντες ἢ γέροντες ὧσιν. ὅταν οὖν μηδὲν τοιοῦτον φαίνη- 

παι τῆς ὀδύνης αἴτιον, ἑξῆς ἐπίσκεψαι τὴν προηγησαµένην 

δίαιταν, εἰ ἀργοτέρα παρὰ τὸ ἔθος ἐστὶν, ἢ σιτίοις ἐχρῆ- 

σατο πλείοσιν ὁ ἄνθρωπος πολυτρόφοις», εἰ συνήθων ἔκκρί- 

σεων ἐπίσχεσις αὐτῷ γέγονεν,. εἰ γάρ το τοιούτων ἢ καὶ 
παντάπασι φαίνεται πλῆθος αἴτιον τῆς ὀδύνης ἠγησάμενον, 

Ηοο Ἱ]εείο ἆ65το, Παπίάεπα απΙπΙΙπΙ ἀῑοίῖς ἀῃρεπίετ 

ΏΟἨ αἀγετίαφ, 1π ᾳπογνῖς ἀο]ογα ἠπιϊάας ετῖς: { νεγο ἆᾱἷ- 

σεπῖετ αἰἴεπάετίδ, ποπ Ῥγαθοιριίαπίει Ππηά ας ετῖς, πεφιιθ 

ἴεπιετε Γεουγας. ὢεά { αια {οτίε Ρατ ἀο]εαί, Ῥτίπιπη 

παπαπ]ᾶ οὗ εκίεγπαπι φπαπάαπι οαα[απι οψεπετΙῖ απ]πιας- 

νετίαβ. ἸἈαπι(αε 1Π πιοβρας (αρακάαπι Ἱππρτιάεπίες φπ]- 

ἆαπι Ἰαε[ [απί: εἰ ἀοιπήπεπάο αἱ ΠΠ οοπιπιοάε Ρρατίεπι 

αφ παπα οοπιρο[αετΙΠ{; 1π οοπνετἰεπάοφαο εἰ οοπἰογᾳπεπἆο 

ΓαΏιο ρατίες τὶσεπίες εἰ απίε τε[γ]ρεταῖαε οοπνΠιοπῖρης- 

4πε εἰ εἰ[ῃοπίρας οογγερίαο ἆο]οτε απακίπιο ογεαπῖ. ΕΙ 

ψετο ταρίπτγας εξαπι αὐϊραδάαπι ἀοϊοτεπι αΠεταπί, Ῥῖαε 

οαείετῖς ααῖ Ποσο [απί ἰεπιρεταππεηίο, αἴαιε αἆεο ηββῖδ, 

{ αἹπο]παΐία αεἰαίο νε] [επες {Ππί, Οισοά ΠΠ πυ]]α ἴα]ιε ἆο- 

Ἰοτῖς νιἀεαίαχ οαπ[α ε[ε, Ῥτοχίπιαπα ε[ι οοπῇάεγατο 41.9 

Ῥγαεσε[ετΙί ταϊιο ν]οία5, εοεφιίά 1ρπαν]ὸτ Ῥταείετ ἵπ[ῖα- 

{παπι Π{ απί οἶρο Πέ Ίιοπιο Ρ]επίογε τ[ας, πιαρπῖ ταϊἰτ]- 

πιεπῖ απ {[ο]ίαο 11 οχοτείῖίοπθς [αρ[ίοτῖπί, ἵΝαπι Π 

αυἷά {α]ε Πἱ απί { οπιπῖπο Ρ]επ]ίαάο οαα[α ἁο]οτῖδ απῖε- 
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ὕτυ τάχιστα κένωσον τὸν ἄνθρωπον. οὕτω γὰρ ἐξέσται σου 
μετὰ πάσης ἀσφαλείας τοῖρ ἀποκρουομένοις τὰ ῥεύματα κατὰ 
τῶν ὀδυνωμένων χρήσασθαι μερών. εἰ δὲ πρὸ τοῦ κεγώσαί 
τι τούτων πράξεις αποστρέψεις εἰ τὼ κυριώτατα µέρη τὸ 
πλῆθδος. οὐ μὴν οὐδὲ Θερμαίνειν τὲ καὶ παρηγορεῖν ἐστὶ 

Θαρῤῥεῖν τὰ πονούμένα μύρια πρὶν κενῶσαι τὸ σώμα. πολ-- 

λάκις γὰρ εἰς ἅπαν ἐστὶ τὸ πεπονθὸς ἐκ τῶν τοιούτων βοή- 

Θημάτων ἕλπον τὸ πλῆθος, ὡς καθ ἕτερον τρόπον ἐν κιν- 

δύνῳ γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον, ἀμέτρως φλεγμήναντος τοῦ 
μέρους. εἴρηκε δὲ καὶ αὐτὸς, ὡς ἔμαθες, Ίδη περὶ τῶν 

τοιούτων ἀποσιαάσέων, ἃς ἤτου μὴ δύνηται δέξασθαι τὸ μέ- 
ϱος ἢ δεξάµενον μὴ φέρειν. ἐὰν μέντοι ἐκ τῆς προηγησα- 

µένης διαίτης ἐμφαίνηται μηδὲν εἶναι πλῆθος ἐν τῷ σώ- 

µατι, τοῖς πρὸς τὼς ὀδύνας βοηθήµασιν ἀκίνδυνον χρῆσθαυ 

πυρίαις τέ τισι καὶ φαρμάκοις ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τὴν δύ- 

γαµιν, ὧν τὴν ὕλην ἐν τοῖς περὶ τῶν φαρμάκων ὑπομνήμα- 
σιν ἔμαθες. εἰ δὲ πρὸς τοῦτο μὴ παύηται, κενωτέον ἐστὶν 

ὅλον τὸ σώμα. Ἠπολλάκιο γὰρ Πθροισταί τυ πλῆθος ἓν αὐ- 

στε[ία νιάραίαςσ, απαπαργίππαπα Ποπαῖπεπι Υαοπαϊο; ἔππι 6ηΙπι 

[οουτί[πππο Πμχκῖοπες τερτπιοπίῖα ρατίρας ἀο]επίρις αρ-- 

Ῥ]ουσγῖ5, Ίλαπι { απίε ναοιαίίοηθιη 14 {επίε, ἨάΠΙΟΓΗΠΙ 

αδιπάαμίίαπα αᾱ- πιακίπιε Ῥγ]ποῖρες Ρατίες γείοχαεΡ]ῖδ. ἴπιο 

πο οα]ε[ασοετο αω]άεπα εἰ Ἰεηῖτο απίε οοτροτίδ ΥασπαΙοΠΕΙΠ 

Ρατίες «ἀο]επίος Ποοί: Ἠαπι [περ αἆ ρατίεπι α[[εοίαπα 

ΟΠΙΠΙΠΟ, οὗ εα τεπιοάῖα, α]οϊί Ἱαπιογαπι αβ]ασπίτας 

Ιία αἰίεγαπα Ποπ]. ἀἰ[ογίππεα ασσεά1ξ, τδῖ πἰπαῖαπι Πί Ἱπ-- 

Παπιπηαία ρα. Ἐεηίπι εἰῖαπι 1ρίε, αἱ Ίαπι ποβΙ, νεγρα 

{εοῖί ἆςά 1ίι5 αρ[οε[πριςδ, αΙπογαπι απ οαραχκ Ρα15 πον Πΐ 

ας { ΠΕ, που [εγαί, Θἱ πημ]]α εκ ῥριαεσεάεηίο νΙοίις ϱε- 

πεχε ε[ζε αβ]αεηίῖα 1Π οΟΥροτο αρρατοαί, τοππεζ]5 πἆ ἆο- 

Ίογοτα {αςΙεΠΙΗΙΡ5 ἰπίο πίαν] Πσεί, {οπιεπίϊδηιο ασ ἨΠ]6- 

ἀἰσατποπ[ῖ6 Ππι]ά15 εἰ οα1άΐ5 {αοι]ίαία,΄ 4ΠΟΥΗΙΩ 1 6ΟΠ]-- 

ππεπ{αγ]ῖς 4ο πποάἰσαπιοι15 πιαἰθγίαπι «ΔΙ [Ι, ΟΙ [ μὴ5 

πομ οεζαί, τοπ] ασ παἱ {οίαπι «οτρι5 ναοπείας. ΕΠΕΠΙΙΗ 

[αορ οΠΙΠΙΕΓΟ ΙΠ ϱο αβριμάαπίία ραπ]α πι ε[ί οοασευναία, 
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τῷ κατὰ βραχὺ σωρευθὲν, οὐ παρακολουθήσαντος ἑαυτῷ 

ανθρώπου τῇ τὲ ποσότητυ καὶ ποιότητι τῶν ἐδεσμάτων. 
ἐνίοτε δὲ καὶ πυκνότερον ἑαυτοῦ τὸ δέρµα γενόμενον ἕκ τι- 

γων αἰτίων λαθόντων, τῶν ἱδρωτων ἐπισχὸν τὰς διαπνοίαςν 

αἴτιον ἐγένετο πληθωρικῆς διαθέσεως. διὰ τοῦτο οὖν ἑὼν 

ᾗ ὀδύνη μὴ παύηται πρὸ τῶν βοηθημάτων, κἐνωτέον ἐστὶν 

ὕτι τάχιστα τὸν κάμνοντα. τὸ τοίνυν ἐπὶ τοῦ φαλακροῦ 

οὐκ ἔχω συμβαλεῖν εἴτ ἐφλεβοτόμησέ τις αὐτὸν εἴτε μή. 
ὕσον γὰρ ἐπὶ τῷ φάναι τὸν {πποκράτην, τῶν δὲ προσφερο-- 
µένων οιδὲν ὠφελεῖ, δύναται λέγειν, ὃ μέν τις ὡς ἐν τοῖς 
προσφεροµένοις καὶ τῆς «φλεβοτομίας ἐμνημόνευσεν, ὁ δέ 

τις ὡς οὐκ εἴη τῶν προσφεροµένων αυτῷ βοηθημάτων. 

ὕσον δὲ ἐπὶ τῷ παρακόψαυ τὲ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἀπο- 
Θανεῖν, ὅτε παρελείφθη τῷ βοηθήματα. προσγέγραπταυ δὃ 

ἐπὶ τῇ τελευτῇ κατὰ τὼ διεσκευασμένα τῶν αντιγράφων καὶ 

τούτῳ τῷ ἀθῥώστῳ καὶ τῷ µετ αὐτὸν πρότερον μὲν τὸ 
Οξὺ, µετ αὐτὸ δὲ οἳ χαρακτῆρὲς, ὑπὲρ ὦν, ὡς ἔφην, οἱ μὲν 

περὶ τὸν «Σαῤινον ὀρθῶς φρονοῦντες οὐδὲν εἶπον, ὁ δὲ 

μΡ1 αραιά {[ε οἴροτιπι Ἠοπιο ΠΟΠ απίπιαά γεγίαί Ώθηιια ᾳπ8Η- 

Πίαίεπα πεηιπο αιαλἰαίε,  ΑΠαιαπἆο γετο εἰαιι ου [5 

{ο 1ρία ἀεπίιοι τεάἁ]ία αὐ αἰφιίβας οχι Μοπιῖποπι 14ἱο- 

ατα Ιαϊεπίριας ρεγ[ριταίῖοπεπι οομΙΡεης, σαι] α ενα{ιί 

ΡΙείμοτίσαε αΠεο[ιοπῖ,  Όυιατε ἆο]οτεπα Π τεπιεᾷ]α ΠΟΠ 

Γεάεπῖ, ἄεβες Ῥχίπιο 4ποαπε {επιροτε ε[ι νασμαπάας, Έβρο 

Υετο 1Π οαἱνο Ἠοο οετίε, ἀείταείις εἴ [αηπουϊ5 Πἲ, πεο πε, 

ΏΟΠ Ίαβεο οοπ]ίοετε,. ΊἈαπι αμαίεπις ἀῑοι[ι ΗϊΙρροογαίες, 

π]]Η] εκ 16 Ύαο οΠεγεβαπίαχ Ίαναραί, Ῥο[Πί α[αιῖς ᾱἷ- 

οετο ΙΠπίετ εα Ύωαε οΠεταπίατ ΠἩιρροοταίεπι {[απριϊηϊς 

πΙΙ[Ποπεπι οοπΙπΙΕΙΠοτα[[θ, Α]ῑας ἀῑσαί ποη ε[Τε ἆε οὐ]αί18 

11 αακ1]ῇδ, τεταπι οθυμία πιεπίε εχοϊαΙί ἵπ ᾳιαίποχᾳπθ 

ἀιεριας οΡιέ, τε]]οία ααχ]]ῖα ε[θ, Ῥοιτο αἆ Ἀπεπι 1π εχεπι- 

ΡΙατῖρις οοποϊηπα {μπι Ἠπῖο αεΡτο (ἴπαι ΡΙΟΧΙΠΙΟ εβ 

αἀ[οτιρίαπι, Ῥτίπαπι ααῖάεπι, αοπίαπα, ἀεϊπάε Υετο ποίαε 

ἴ]]αε, 4ε ααἴρας, μἱ ἀῑκι, Ῥταάεπίες Θαβίπας πΙΜΙ1 ἀῑκιίς 
9 
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Ἐά. 0Πατ: ΤΧ. Γ200. 3041] ΓΕ. Βα[. Ῥ. (436. 437.) 
Ζεῖῦξις διελέγχει καθ ἕκαστον ἄρῥωστον τοὺς ἐξηγησαμένους 

μοχθηρῶς. αλλ ἡμῖν ἔδοξε πάντα τὰ οὕτω προσγεγραµ- 
μένα παραλιπεῖν ἐν τῷ νῦν ἐνεσιῶτι λόγω. γενήσεται γὰρ, 

ἐὼν δόξη, βιβλίον ἐδίᾳ ὅλον τοῖς καὶ τῷ τοιαῦτα πολυπρα- 

γμονοῦσιν ἠδέως, ἐν ᾧ πὲρὶ τῶν ἐν ἅπασι τοῖς ἀθῥώστοις 

προσγεγραµµένων χαρακτήρων ὃ λόγος ἔσται. νῦν ὃδ᾽ οὐ 

προσήκευ τοῖς χρησίµοιφ αναμιγνύναι τὰ ἄχρηστα. 

ῴ οὗ. 

[20]. ᾿ν ᾿4βδήροισι ΙΠΠερικλέα πυρετὸς ἔλαβεν ὀξὺς, 
συνεχἠς μετὰ πόνου, δίψα πολλὴ, ἄση, ποτὸν κατέχειν 

οὐκ ἠδύνατο, ἦν δὲ ὑπόσπληνός τε καὶ καρηβαρικύς. τῇ 

πρώτη (437) ἡμοθῥάγησεν ἐξ ἀριστεροῦ. πολὺς μέντοι 
ὁ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οὔρησε πολὺ, Θολερὸν, λευκὸν, κεί- 
µενον οὐ καθίστατο. δευτέρᾳ πάντα παρωξύνθη, τὸ 

μέντοι οὖρα παχέα μὲν ἦν, ἱδρυμένα δὲ μᾶλλον. καὶ τα 

περὶ τὴν ἄσην ἐκούφισεν, ἐκοιμήθη. τρίτη πυρετὸς ἐμα- 

λάχθη, οὔρων πλῆθος, πέπονα, πολλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα, 

αἲ Ζειχῖς ἵπ πποπο(ιπθ εργο πια]ο ΙΠίετρτείες τερχγε- 

Ἠοπάϊί, ΊοΡίδ γετο αἆ[οτιρείία 1]]α ρταε[εη {1 Γοτιποπο ν]- 

[αμα Γα1ξ Ρταεἰογίτο: {[οτίραπα επίπι, { νῖαπι Γαετίς, 15, 

απἱ ἴπ 1 Πρεπίεν οατ]ο[ [απῖ, Γεραταίίπι Ιπίεστυτα Ἱ]-- 

Ῥναία, αΡί ἆᾳ ποῖῖς επῖᾳαο αἀάϊῆς αοστο Γ8Γπιο λαρεβίέαν 

1π Ρταε[επϊ πα] ρις αἀπι[οετο ποπ ἀεοεί Ἱπα[]]]α, 

ΓΧΣΧΥΙ. 

«4δάεταε Ρεγε]επι Γεῦτὶς αοµίέα, εοπείπια οπι ἀοΐογε ργε- 

Μεπάϊες [ες παµίία; απαϊἰείας εἰ ροίμπι οΟΠΕἴπΕΥΕ ΠΟΠ 

Ῥοϊεγαι. Έται [αζ[ρίεπίομς εἰ βγαυαϊο εαρίε. ἘῬγίπιο 

ἄἱε [απρμῖς οορίο[ις επ πατε [πί[έτα ργο[ ωστε: φεπεππεπς 

ἔαητετι Γεὐτὶς ἐπίεποεδαίμγ: αγίας οορϊῖο[ας γεάςᾶιατε, 

εμτδι[επίας, αἶδας, οµαε [εάιπιεπίμτη ποι ἀεροπεῦαιε 

δεσειυιᾶο επαοετδαῖα Γωπὲ οπιπία. Ὀτίπαε οα[]αε σιῖ- 

ἀεπι εγαπε, [εὰ πιαρὶς [μβ[ιάεῦαμε, εἰ γεππῖ[]α ε[ὲ απχίε- 

ταθ, ἀογπηϊυιε,. Τεγείο Γεὐγὶς γεπεῖ[]α ε[ς; ιγίκαε εορίο- 

/αε, οοπεοείαε πι [εμήηφιε /Γεάϊπιεπειεπι ΄ οοπεῖπεεες: 
ιά 
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νύχτα ὃν ἠσυχίο. τετάρτη περὶ μέσον ἡμέρης ἵδρωσὲ 

πολλῷ Θερμῷ διόλου, ἄπυρος ἐκρίθη, οὐδ ὑπέστρὲ- 
Ψεν ὀξύ. 

-------ὐος -----α-ο-ς- 
/ 

Οὗτος ὃ ἄθῥωστος παράδειγμά ἐστι νοσήµατος ὀξυτά-- 
του, φοβεροῦ μὲν τοῖς μὴ τεχνίταις, ἐν τάχευ δὲ κριθησο-- 

µένου τοῖς ἐπιστήμοσιν. ὅπου γὰρ ὑπόσπληνος ὢν εὐδθιὺς 

μὲν ἐν τῇ πρωτη τῶν ἡμερῶν ᾖἡμορῥάγησεν ἐξ ἀριστεροῦ 
μυκτῆρος πολὺ, τὰ δ' οὖρα παχέα μὲν ἦν καὶ ἀκατάστατα, 

λευκὰὸ δὲ κατὼ τὴν χρόαν, ἐν δὲ τῇ β τῶν ἡμερῶν ἵδρυετο, 

μᾶλλον ἐλπὶς ἦν ἀγαθὴ περὶ τὸν κάµνοντα, παυσαμένης δὲ 

καὶ τῆς ἄσης αὐτῷ κατὰ τὴν β τῶν ἡμερών καὶ ὕπνων 

ενοµένων, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐλπίσαι βεβαιότερον ἓν τάχευ 
σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον. ἐπὶ δὲ τῆς } ἡμέρας καλλί- 

στων τὲ ἅμα καὶ πλείστων οὕρων }ενομένων ἐναργὲς ἦν 

ἤδη τὸ κατὼ τὴν τετάρτην ἡμέραν τοῦ γοσήµατος απαλλα- 

ἠσεσθαι τῆς νόσου τὸν ἄνθρωπον. 

πεσειεπι φμϊείαπα λαδιι. ΏΌματίο [μύὸ πιεγἰάίεπι πιει 

οα[ιάμπα ρε ιηϊνεχ[ωπα εοτριµς [μάανῖε; [ιο Γεῦτε ]μαϊ- 

εαίης ε[, πεφμε ΤπΟΥδις αομὶις γευετ[μς ε[ῖ. 

Εκεπιρ]απι Ἠϊο 4εσετ α[ι αοπ([ππι πιοχβῖ, Πογτεπάϊ 

1]1ας φαἰάοπα ταάδας, οαείεταπι Ῥτονι ]αάϊσαπάϊ, Ῥρταάει- 

Ώριδ, Νανα αασπα [ΠῬ]επο[ο Ρτίπιο [απα ἀῑε 4ο βπῖβγα 

πατο οορίο[α εταρ]{εί [απριΐ5: πγίπας 1ἴεπα ογα[ἴαο ε[Τοεπε 

εἰ πο οοπΠ[οτεπί οἱ αἱμο οοἼογα ο[[επί: ἴππι α]ίετο ἁῑς 

εοπ/[ιεγεπ{έ, ππε]]ογ εταἰ ἀε 46ργο [ρες. Αἆ Ἠαεο πΡί {ε-- 

οππάο ἀῑε Ἠοπιίπαπι {αβϊάίαπι τε]φιη (εί εἰ ἀοτπϊνι[εί, 

εετί]ου Ίαπι Ῥτον] {οτε Ποπιαίπεπα ΙΠοοἱαππεπῃ [ρες. εγαί. Αἲ 

Ῥοβᾳιαχα [ετίῖο ἆἱο ε[ἴεπί ορίϊπιαο αἱ οορ]ο[{πηαε ατίπας, 

εἰατηπα Ίαπι εγαῖ οματίο ἀῑε Ηρεταίαπι οπηίηεπι 11 ΠΙΟΥΡΟ. 
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οἡ. 

Ἐν ᾿4βδήροισυ τὴν παρθένον, ἢ κατέκειτο ἐπὶ τῆς εἰσόδου, 

πυρετὸς ὀξὺρ καὶ καυσώδης ἔλαβε. ἦν δὲ διψώδης καὶ 

ἄγρυπνοςν κατέβη δὲ τὰ γυναικεία πρῶτον αὐτῃ. ἕκτη 

ἄση πολλὴ, ἔρευθος, Φφοινικώδης, ἀλύουσα. ἑβδόμη διὰ 

τῶν αὐτῶν, οὖρα λεπτὼ μὲν, ἐὔχροα δὲ, τὰ περὶ τὴν κοι- 

λίαν οὐκ ἐνωχλει. ὀγδόη κώφωσις, πυρετὸς ὀξὺς, ἄγρυ- 

πνος, ἀσώδης, φρικώδης, κατενόει, οὖρα ὕμοια. ἐνάτῃ 

διὰ τών αὐτῶν καὶ τὰς ἐπομένας, οὕτως ᾖᾗ κώφωσις 
παρέμεινε. τεσσαρεσκαιδεκάιῃ τὰ τῆς γνώμης ταραχώ- 
δεα, ὁ πυρετὸς ξυνέδωκεν. ἑπτακαιδεκάτη διὰ τῶν ῥινῶν 

ἐθῥύη πολὺ, ἡ κώφωσις σμικρὰ ξυνέδωκε καὶ καθ ἡμέρας 

τὰς ἑπομένας ἄση, κωφότης ἐνῆν καὶ παρά- [505 1] λη- 

ϱος. εὐιοστῇ ποδῶν ὀδύνη, κωφόεης, παράληρος, αἀπέλιπεν, 

ἡμοθῥάγησε σμικρὼ διὼ ῥινῶν, ἵδρωσεν, ἄπυρος. εἰκο- 
στῇ τετάρτη ὃ πυρετὸς ὑπέστρεψεν, κώφωσις πάλιν, 
ποδῶν ὀδύνη παρέμεινε, παρακοπή. Σἰκοστῇ ἑβδόμη 

ΕΣΧΧΥΠΙ. 

«4δάεταε νυἱγρύῦιεπι Φµαε νι [αογο ἐεπερ]ί φε[ἰδι]ο ἀεομπι-- 

δεδαι, [εὐτὶς αοµία εἰ ατάεπς ργε]λεπᾶιτ. Έγαι αμίεπι 

Γμϊδωπάα εἰ γετοὶρῖὶ: {ρ[ ργίπιμπα πιμευγία ργο/[ίωνε- 

ΤµΠἒ. «δεπίο αἰε νεμεπιεῃς οδοτία ε[ απαϊἰείας, ΤΗΡΟΥ, 

λοτγοτ, ]αοίαιίο. «δερίίπιο εαάεπι μετ/[ευεγατιπὲ: μτίπαε 

ἔεπιες φμίάεπι, [εᾷ ρτοῦε οοἰογαίαε:΄ αἶνις ποη ἴπ[ε[α- 

δαιμτ. Όείανο [μγαίας, [εῦγὶς αεµία, ἴπ[οπιπὶς, απαϊα, 

Ποτγιάα, πιεπεὶς «οππρος: µγίπαε ἐπεάεπι. ΊΝοΟπΟ αο Ῥτο- 

Φιππῖς ἀῑεῦιις εαᾶετι, γρετπαπ[ίέφμε [μτάιας. ΠὨεεύπο- 

Φµαγίο ππεπεῖ γρετιµγῥαιίο, ᾖεῦτὶς γεπι[ῄο. «Ώεεῖπιο- 

/εριίπιο ππιίεμπι ϱ πατίδως ε[βιαίε, [μγάίας ποπ 

ἵευατα ε[ὲ ει [εφιεπεῖδμς ἀῑεδις απαϊείας, [μτάῖίας αἀεγαι 

ἀε[ίγαδαιφμε. ἱρε[πιο μεώμπι ἀοΐογ οερῖε ει [μγαῖίας 

εἰ ἀεϊγικπα γεἰφιεγηπε; ραµεµς ευ πατίδµς [απρμῖς ρτο- 

γηρίε, |μάαυϊε; α Γεῦνε ἰίδεγαια εᾖ. Γρ ε[ιπιοφιἑαγξο 

[εὐτίς γενεγ/[α ε[ε ἱεγιππφμο [μγάιίας; γεάιααπ ἀοῖογ ρετ- 

πια[ες ἀεἰγίωπ. Ίἱςδε[πιοΓερεύπο οορἰο[ε Γωάαυϊε; ἃ 
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ἵδρωσε πολλὼ ἄπυρος, 1 κώφωσις παρέλιπεν, ἡ τῶν πο- 

δών ὑπέμεινεν ὀδύνη. τὰ ὃ ἄλλα τελέως ἐκρίθη. 

«4ὕτη φαίνεται πληθωρικῶς νοσῆσαι καὶ σον γε ἐπὶ 

τοῖς απ᾿ αρχῆς αὐτῇ προσπεσοῦσε κῴν ἔδεισέ τις ὥσπερ 

τεθνηξομένης. ἢ δὲ τῶν ούρων εὔχροια μέγιστον σημεῖον 

ἐπὶ τοῖς πληθωρικῶς νοσοῖσι. ἐπεὶ ὃ οὐκ ἦν παχέα, χρο- 

γιωτέραν ἐδήλου τὴν νόσον ἐἔσεσθαι. φαίνονται δὲ ὥσπερ 

ἐπὶ πάντων τῶν ἀθῥώστων οὕτως κῴνταῦθα τῶν κρισίµων 

μερών περίοδοι σώξεσθαι, καὶ μέντοι καὶ ἡ φύσις ἐν αὐ- 
τῇ φαίνεται, κρίσιμα σημεῖά τὲ καὶ συμπτώματα προδει- 
κγὐουσᾶ. 

οῦ’. 
Ἐν ᾿ 4βδήροισιν ᾿4ναξίωνα, ὃς κατέκείπο παρ τὰς Θρηι- 

κίας πύλας, πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβε, πλευροῦ δεξιοῦ ὀδύνη 

ξυνεχὴς, ἔβησσε ξηρὴ, οὐδ ἕπτυε τὰς πρώτας, διψώδης, 

ἄγρυπνος, οὖρα εὔχροα, πολλὰ, λεπτα. ἕκτη παράληρος, 

Γεὂγε ὑππαμπίς, [μγαίιας γεἰἰφιίε, ρεᾶμτι ἀοίογ αἰίφμαπ-- 

ἑμίμππ ππογαίµς ει ἵπ οπεἰετὶς ψεχ[εςῖε ]ιάϊεαία ε[. 

Ἐκ Παππογυπῃ Ἠαεο αὐιπάαπ]ίία νιἀείαν αοστοία[[ο εἰ 

απαπίππι ῬΡοτίιεπἀεραπί Ῥτίπια [γπιρίοπιαία, πιοτίεπι οεγίθ 

Ἰαῖο πιεγες, Θεά Ῥοπιφ αγπαγαπα 6ΟΙΟΥ 15, οί ήπο- 

ΤΗ οορία. Ἰαρογαπί, πιαχίππηπι εἰ βρπαπι, απαε απῖα 

ετα[ίαε Ποπ εταπί, {οτε Ιοηφίπαμίοσεπα Πογτραι ἀεπιποία- 

Ῥαπί. ΆῬοττο τί 1 οπιη]ῦας αερτῖδ εἰ Πα εἰῖααπι ν]άεπίατ 

Ἰ]ο Γεχναιῖ ἀεογείοτίογηπι ἀῑετιιπι ε[[ε οἰγοιίέιςδ. ὁαπι ηα- 

ἔωτα 4ποφιε ἵπ Ἰαο ἀεοτείοτία πσπα εἰ [Ὑπιρίοπιαία γν]ᾷς- 

πχ ρταεια[ε, 

ΙΧΧΙΧ. 
«4ξάεταε «4παπίοπεπι αἆ ἸΤμταείας Ῥογίας ἀεομπιδεπίεπα [ε- 

ὁτὶς αοµία ρτε]επάἰε; ἰαιεγὶς ἀεπιγὶ ἀοίογ οοπείεμεςς 

ᾖεοα, εμείς, πεφµε φµίεφμαπι γης ἀἰεδις επριμεύαι; 

Γεἰδιάμες ἵπ[οππηῖσᾳ μγίπαε ρτοδε εοἰογαίαε, οορἰο[αε, 

6ΑΙΕΝΟ6 ΤΟΛΜ. ἉγΙΙ. σσοο 
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πρὸς δὲ τὰ θερμάσμασα οὐδὲν ἐνεδίδου, ἑβδόμη ἐπίπονος, 

ὁ γαρ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἵ τὲ πόνοι οὐ ξυνεδίδοσαν, αἵ 

τε βῆχες ξυνώχλουν, δύσπνοός τε ἦν. ὀγδόη αγκώνα ἔτε- 

µον, ἐθῥύη πολλὸν οἷον δεῖν Ἑυνέδωκαν μὲν οἱ πόνοι, αἱ 

μέντοι βῆχες ξηραὶ παρείποντο. ἑνδεκώτη ξυνέδωκαν οἱ 

πυρετοὶ, σμικρὰ περὶ κεφαλήν ἵδρωσεν, ἔτι βῆχες καὶ τα 

απὸ πνεύµονος ὑγρότερα. ἑπτακαιδεκάτη ἤρξατο σμικρὰ, 

πέπονα πτύδιν, ἐκουφίσδη, διψώδης ἦν καὶ τῶν ἀπὸ πνεύ- 

µονος οὐ χρησταὶ αἱ καθάρσιεο. εἰκοστῇ ἵδρωσεν ἄπυ- 

ρος, μετὰ δὲ κρίσιν ἐκουφίσθη εἰκοστῇ ἑβδόμη ὃὁ πυρε- 

τὸς ὑπέστρεφεν, ἔβησσεν, ἀνῆγε πέπονα πολλὰ, οὔροισιν 

ὑπόστασις πολλὴ, λευκή, ἄδιψος ἐγένετο, ὕπνοι. τρια- 

κοστῇ τετάρτη ἵδρωσε διόλου, ἄπυρος, ἐκρίθη πάντα. 

5 Π ’ , ” 9 κ 3 ” ΄ πα ” 

Ἠπὶ τούτου μόνου του αθῥωστου ἕν τῷ α τὲ καὶ τῷ 

/ βιβλίῳ τῶν γεγραμμένων ἀρῥώστων ἐμνημόνευσε φλεβο- 

1επιιει. Φεπίο ἅιε ἀε[ιγαυι. «4 [ος αμίεπι πὶ]ιί γε- 

πηιεδαίμτ. «δερείπιο ἀοίοτει ρατίεδαιμτ, εῦγίν επιίπι 

πέεπάεδαιμγ, πεφμε ἀοίοτες γεπιί{εγαπὲ, ἓμ[]ευφιιε νεχα- 

ῥαπὲν ἀϊ[[ιειμε /ρίγαδαι. Οεἰἴαυο φεπαταπ ἵπ ομθιίο [εεμῖ, 

πι 1111 /απε /[απβ ια ῖς, Ρτομι ἀεεεδαι, εἶ[μαίε, Γοίογες 

εενῖε: ΨΕΓΜΠΙ εα[ει /εσαε ρε/ενεγαγωπῖ. Ἰ)πάεείπιο γε- 

πε [εὐτίς Ῥαµεμτιφµε εἶγοα εαρµε [μάαυι: εεἰαπειη 

μες εἰ αµαε α ΡΗίπΙοπε εἀιμεεδαπίμγ, εγαπε {ἰφμϊάίογα. 

Πεείπιο [εριῖπο εοεμὶι ραμοα οοεῖα ΕΧΡΜεΕΥΕ, ἱευαξμς ε[ῖ, 

βειδιωιάμς εται εἰ ριἰπιοπὶς αἰφιαπιμίμπι ργοῦαε εγαπὶ 

Ῥμτβαείοπε ᾖΤσε[πιο Γμιάανϊε /εὖγε φαεμιε; ρο[ὲ ογί[ια 

ἱεναῖμο εβ. ΖΤβε[πιο [ερείπιο [εῦτίι γενετ[α εβ: ν/ῇ- 

υἵε, οοεῖα ππµίία ἐάμαϊῖι, μτίπὶς [εάιπιεπέμπι εορἰοΓµπα, 

αἰδμπαῃ, αὔσφμε [ὶ εγαξ, Γοπιμί αεζε[]ετιωε. Τγίρ ε[ιπιο 

ΦµαΤἱο Ρεγ μΠΙυεγ/Γ µη οοτρµς [μάανίε, [εῦγε [οἰμια, μες” 

Γι }μάϊεαξις ε[ῖν 

Τα Ίοο 1Ιπο 4ερτοσπα Ῥγίπιο εὲ ἱεγίῖο Ἰρτο ἀε[οτί- 

Ρίογπι 4ο [αυσυϊηῖς πη[ποπε ΗΙρροογαίες Γεοῖί πιεπἰίοπεπι, 
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τοµίας ὁ {πποκρατης, οὐχ ὡς μόνου φλεβοτομηθέντος, 

αλλ. ὡς κατὼ τὴν ἡμέραν μόνου. καὶ τῶν. ἰατρών ὥσπερ 

ἐκ νόμόυ τινὸς οὐκέτι μέτα τὴν δ' ἡμέραν φλιβοτομούνεων. 

ὕπου. τοί- [ 803 ] νυν οὗτος ὀγδοαῖος ἐφλεβοτομήθη, πολι) 

δή που ἄλλους ἡγήτεον δευμέιοις φλεβοτομίας περὶ β καὶ 

καὶ ὁ κεχρῆσθαι τῷ βοηθήματι. παρέλιπε δὲ ὁ ᾿/πποκρά- 
της ὥσπερ τῶν ἄλλων ἁπάντων βοηθημάτων, ἐφ ὧν ἄναγκα- 

σθεῖς ἐνίοιὲ γράφὲιν μηδὲν αὐτοὺς ὑπὸ τῶν προσφἐεροµένων 
ὠφελεῖσθαι χάριν τοῦ τὴν κακοήθειαν ἐνδείξασθαι τοῦ νο- 

σήματος. οὐ γὰρ Φεραπευτικὴν αὐτῷ προύκειτο ταύτην γρά- 
αι πραγµατέίαν, αλλὰ προγνωστικήν. ἐπί τινων δ' οὐδ' 
ἀπ ἀρχῆς φαίνεται παραγεγονως τοῖς ἀθῥώστοις, ἐνίοτδ 

γοῦν προσγράφει τοῦτο διὰ τέλεος, ἐξ οὗ καγὼ οἶδα, τὸ δέ 
τι καὶ τύτὲ συνέπεσε τἐλέως. τοῖς δὲ αγνοοῦσι (458) καὶ 

ἡ τούτων τῶν αθῥωσιων ὠφέλεια δέδεικταί µοι διὰ τοῦ α 

περὶ κρίσεων, ἔνθα πώς μὲν ἄν τις γνωρίσειξ τὸ τελέως 

ἄπεπτον γόσηµαν πώς δὲ τὸ πέτιέσθαι νυνὶ πρὠτον αἀρχό- 
Γο) ” - ” ] 

µένον, ὅπως δὲ τὸ προῆκον ἐν τῇ πέψεὲι καὶ πὠς τὸ πλη- 

. 

υἱ Ποπ {οἱο, ουΙ [αησιίπεπι πεί, Γεὰ τἱ οοίανο ἆῑςε 

{οἱο:. παπι μπα εἴἶαπι ππεῖοὶ απαί Ἱερε οετία, υ]ίτα ᾳπαχ-- 

{μην 41ΕΠΙ ΥεΠαΠΙ πο [εραθαπί,. Όιαπάο Ιθίαχ Ἠαῖο οείανο 

4τε πη[Πας [αηραῖς ε[ἰ, πωπ]ίο οετίε ΡἱΗγεςδ οεη[εαδ [απβιΙΠΙ8 

χω Π]οπεπι τεημΙγεπίες, [εοιάο, ἰετίῖο, απατἰο ἀῑε αιχ]]ῖο 

Ἡος εἶ[ε μ[ο5. Βείιομϊ αμἱθιι Ηἱρροογαίες, Ποιί τεπιεᾶῖα 

α]]ά οιηηῖα: Τ8ΠΙΕΠ πεοε[ῖο Ιπίεγάιιπι Παβιί [ογ1ῦετε ΠΤΙ 

εο5 αἳ 15, ᾳπαε οΠεγεραπίας, αἁ]αίος Γμ][α, αἱ πια]σηϊ- 

αΐεπι Γηρσοχετεῖ πιονβῖ: Ἠθε(αεθ επίπι Ιποιῦγβίίοπεπι ο 

ειγαοιῖς 1Η, [εὰ ρταε[αθ]1ουῖς οοΠ/{[ΟΥΙΡετε. ΊἈοΠ- 

πι] οἰῖαιι απεστῖς νΙάείμγ πΠος Γι]Πε αὖ ΠΠΙΙο Ῥταε[ο: 

441 [ορ Ππίερῖπα: ἡμαῖο ρενρείπο, ῬΡο[ίᾳπᾶπι ερο 

ρίαπι νΙάΙ, Ἴοο οἳ Ίος αοο]ά1ῖ εχαείθ. 'Εδο Υετο Ἰδήο- 

ταπ αρα εἴἴαπι ἨοτΙπι ΕΡΡΟΓΙΙΠΙ Πῦχο Ῥτίπιο ἆε ]ά1ο]]α 

Ῥναε[οχῖρ{ί α[ααι αδί 1ο Πιοάο Πποοηςοσίηπι εχηιΠίε ΠΠΟΓ- 

Ρμσ οορηοίσαδ, «μοπιοίο εὔπι, αἱ Ίαπ Ρργῖπιαπι ππαϊα- 

τε[οΙῖ, 41ο Ρραοίο αιὶ Ρτορτες1{ῶχ 1 οοιιοοσίίοης, 4 Ἡ6πι- 

ο σε 
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σον ἤδη τῆς τελείας πέψεως ἐπειραθην ἐπιδεῖξαι σαφῶς. 
«. . π. 5 «.! - ’ Ν Ὑ ἱ Ἔ, 5 34 «. ϱΣ 

ὃ } οὖν ᾿ 4ναξίων οὗτος µέχου μὲν οὐν ῥήττων ἦν, οὐδὲν ὃ 

ἀπέπτυεν ὅλως, ἀπεπτοτάτην εἶχε τὴν 'πλευρῖτιν. τα ὃ᾽ ἡμέ- 
ρᾳ πτύειν ἀρξάµενος ἐδήλωσε πέττεσθαι τὴν νόσον, ἔπειτα 

κατὰ βραχὺ τῷ χρόνῳ προϊὀντο οὕτως ἔγραψεν ὁ “Ίππο- 
πράτης, κατὼ τὴν κξ΄ ἀνῆγε πέπονα πολλὼ, οὔροισιν ὑπόστα- 

σις λευκὴ καὶ διὼ τοῦτο τελέως ἐκρίθη τῇ Δ΄ καὶ ὃ'. 

π. 

᾿Μν ᾿ 4ῤδήροις "Ἠ]ρόπυτος κεφαλὴν ἐπιπόνως εἴχεν ὀρθοστά- 

ὅην, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον κατεκλίθη, ὧὥκει πλη- 

σἱον τῆς ἄνω ἀγωγῆς, πυρετὸς ἔλαβε καύσωδης, ὀξὺς, 
ἔμετου τὸ κατ αρχὼς πολλῶν χολώδεων, διψώδης, πολλὴ 

ὀυσφορίη, οὖρα λεπτὼ, µέλανα, ἐναιώρημα µετέωρον, 
ὁτὲ μὲν, ὁτὲ ὃ᾽ οὔ. νύκτα ἐπιπόνως, πυρετὸς ἄλλοτε 

ἀλλοίως παροξυνόµενος, τὰ πλεῖστα ἀτάκτως. περὶ δὲ 

αἀπιοάμια απ Ίαπ Ῥογξεοίαε «ομοοο[ιοπῖ Ῥγοχίππαφ εἴι 

ἀϊ]μοιάςα [αάιϊ ο[ιειάετο,  Ἱάεοαε Απακίοπ: Ἠϊο, οπὰ 

[οπαρεν ἰα[μτοί πας Ῥίαπο εχριεταί, Ιποοπςοοί[ππα 
εοπΠΙοίαραίαν Ρ]ειτ]]άθ,. ΟΠ νετο ἀῑεξ μπάεοῖπιο εκ- 

Ρίήεγε οοορΙΓεί, πιοχριπ βσπ]ῃοαί οοποοφαῖ, ἀεῖπᾶε Ρρεᾶε- 

{ου πα ἴεπαροχθ Ῥτορτεάϊεπίε Πία [οπρβί Ηἱρροοσταίες: Τη 

νισεβΠιο[ΓερΙΙπιο ἀῑθ παππ]ία εχογεανίῖ οοποοσία, 1π ὉτΙΠα 

πηυ]ία Γαράεραπέ αἶρα. Όπαπιορεθαι ἐπσε[ιπιοφπατίο εΏ 

Ῥτοχ[ας ]αάϊσαίς, 

ΓΧΧΧ. 

«4ὐάεγαε ΙΠεγοργίμς γεοο [ἔαιμ ἴπεεάεις εαριῖς ἄο]ογε 

εογγερῖις εἰ. Ίο πιμ]ίο νεγο ῥο[ὲ ἵείπρογε ἀεεμδιῖτ. 

19 γτορε [μμετίογεπι υἱαπη ᾖαδίίαῦαε, ο µεπι Πεῦτὶς αὖ- 

ἄεις αοπία ρτέ]ειαἰε. ᾖεν ἰπεία δίίο[α Ἱπµ]α υοππῖει 

επείμ[α [ιπε, [εμίο[ις, Ἱ]αοιαξίο φεµεπιεης, μγῖπαε τε- 

πμες, πίβταε, φμῖόμς ἱπεγαῖ επαεογεπια [μδίπιε, ὑπεεγάηι 

φμϊάεπεν ἰμιεγάμηι υεγο πο ο ἰαδογίο[α, ἰπιεγάμπι 

νατίε ᾖ[εῦγίς επασεγδαδαιµγ εἰ γἰμγύῦπμπι εἴεγα ογάἰπιεπι. 
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τεσσαρεσκαιδεκάτην κώφωσις, οἱ πυρετοὶ ἐξέτεινον, οὖρα 

διὰ τῶν αὐτῶν. «εἰκοστῇ πολλὰ παρέκρουσε καὶ τὰς 

ἐπομένας. τὲσσαρακοστῇ δια ῥινῶν ἡμοθῥάγησε πολὺ καὶ 
’ -” ε ’ - 

«πατενόευ. μᾶλλον ἡᾗ κώφωσις ἐνῆν μὲν, ἧσσον δὲ οἳ πυ-- 
. ε ας Δ ς 3 

ρετοὶ ξυνέδωκα», ἡμοθῥάγει τὰς ἐπομένας πυκνὰ καὶ κατ 

ὀλίγον. περὶ δὲ τὴν ἐξηκοστὴν αἱ μὲν αἱμοθῥαγίαι ἀπε- 

παύσαντο. ἰσχίου δὲ δεξιοῦ ὀδύνη ἰσχυρὴ καὶ οἱ πυρε- 

ποὶ ἐνέτεινον, οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον πύνου τῶν 
κάτω πάντων. Κξυνέπιπτε δὲ ἢ τοὺς πυρετοὺς εἶναι µεί- 

] ’ - 

ἕους καὶ τὴν κώφωσιν πολλνν, 1 ταῦτα μὲν ὑφιέναι καὶ 

κουφίδειν, τῶν δὲ κάτω περὶ ἰσχία µείζους εἶναυ τοὺς 
/ κά α . 3 3 ω .. ’ Ἆ 

πόνους. Ίδη δὲ περὶ τὴν ὁὀγδοηκοστην Συνέδωκὲ μὲν 
’ .. ἅ 3 τν 

πάντα, ᾖΚυνέλιπε δὲ οὐδέν οὖρά τὲ γὰρ εὔχροα καὶ 
πλείους ὑποστάσιας ἔχοντα αατέβαινεν, οἱ παραληροί τὲ 

/ 1 Δ ας Δ ς ) - ’ 
µείους ἠσαν. περὶ δὲ ἑκατοστὴν 3 ποιλίη πολλοῖσο χολώ- 

’ 5”, 3 ] ” 

δεσιν ἐπεταράγθη καὶ εἴη χρόνον οὐκ ὀλίγον πολλὰ τοιαῦτα. 

χαὶ [3904] πάλιν δυσἑντεριώδεα μειὰὼ πὀνον. τῶν δὲ ἄλ- 

δμὸ ἀεοϊπιωπφμαγίμπι [μγάιίας, ᾖ[εῦγες επἰεπ[αε [ιωιν 

μτίπαε εαάεπι. . Ι1βε[πιο εἰ ρτοσίπιῖς ἀἰεδιις πιιζέορεγε 

ἀεἰίγαριε. Οκαἀγαρε[ίπιο πιµίεες ε πατίδις [απρβιες εγἰ- 

ρῖε, πιαξδίεφμε ππεηίε οοπ(Ηῖε, ἰπεταῖ φιίάεπι, [εὰ τηῖ- 

πες [μταίιας, τεταῖ[σγµπε [εῦτες. δεφμεπιῖδµς ἀἰεθις εΓε- 

ὀτο εἰ ραμίαείπι [απβιῖς ε παγίδες ργο[ιμαίε. -ἄἆ Γεινα-- 

μεβπιωπα [απρμῖπίς εταρείοπες φμίάετα εε[]ανµπι: υεΓµῖη 

{εί ἀενιγὶ ἀοΐογ ογεµς ε[, ας Ἰεῦτες Ἱπιεπάεδαέμτ, 

πεθιιε Ψεγο πιμίτο ρο[ὲ ἱη [εγίογμτα νατεῖμτα ἀοίογες ετοτίῖ 

{ω. σομείρίε αμίεπι αμε Γεῦτες ππα]ογες εἲ [γα ἰεαίευι 

ππμ]απι ε[]ε αμε Ίαεο φμῖάεπι γεπαιτεί ευατίφιε, ἵ) εἰεῖ 

ρεγο πι εγίογῖς ππα]ογες ε[]ε ἀοΐογεν. «Ίαιι νεγο αἆ οετό-- 

βε[πιωτα τεπαῖΓεγωπὲ φμῖάεπι οπαπία, υετιίπα πὶ ἀεγείῖ- 

σαΐς Ὀγίπαε [ἐφιείάει δομὶ εοἰογῖς εἰ εορίο[α [εάϊππειία 

εοπίίπεπίες ἀε[εειιάεν ατιὲ ει αε[ἰγία [μπε ἱπιπιιμμία. (Οι-- 

«οἱεεΓ οεπε[ιπεµήα αἶνμ δίο[ις πεμ]είς ρἐτειγδαία ε[ῖ, πεο 

ραμεο ἱεπιρογέ εαΐία ππµἰία νΓοεεάεδαιε, ἔαπαεπιφμο ἀγ- 

τιἐπιοτία μπι. ἀοίοτε υεκανίε, ἐπ αἰίῖς Γαοτίας, ἴπ το- 
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λων ᾿ῥᾳστώνη. τὸ δὲ ξυνολον οἳ πυρετοὶ ἐξέλιπον καὶ ἤ 

κώφωσις ἐπαύσατο. ἐν ἑκατοστῇ τελέως ἐκρίθη καῦσος.. 

Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἄξιος µνήµης ἐξαρκέσας νοσήµατι 

χαλεπῷ διὼ τὴν εὐρωστίαν τῆς δυνάµεως. ἀδύνατον γὰρ 

ἄλλως ἀντισχεῖν ἰσχυρῷ πάθει. καὶ πάντως ἦν ἐν τοῖς 

σφυγμοῖς αὐτοῦ ῥώμηῃ τε ἅμα καὶ πάντα τᾶλλα τὰ κατὰ τὴν 

φύσιν σωξύμενα. καί µου λέλεκταυ καὶ ἄλλοτε παραλελεῖ- 

σὅαυ το μέρος τοῦτο τῆς ἐπὶ τῶν πυρεετύντων που λκώμκᾷ 

τῷ /πποκράτει. φαίνεται ὃ οὖν τῷ κάμνοντι καὶ τὰ περὶ 

τὴν ἀναπνοήν τε καὶ τὴν ὄρεξιν ἄμέμπτα /0μονᾶναξ) μεγά- 
ε 

λην ἔχοντα δύναμιν εἰς σωτηθίαν; ὡς αὐτὸς ἐδίδαξεν. ὁ 

πυρετὸς ὃ ἐν ἀρχῇ μὲν ὀξὺς εἰσέβαλεν , ἐξελύθη ὃ' αὐτοῦ 

κατὰ τὸν ἑξῆς Ἰρόνον ἡ ὀξύτην. ἔγραψε ὃ ἐπ αὐτοῦ, 

πυρετοὶ ἄλλοτε ἀλλοίως, παροξυνύµενου τὰ πλεῖστα ατάκτως. 

ἓν δὲ μόνον ἐγένετο χαλεπὸν τῷ κάµμνονιυ σημεῖον, ἡ τῶν 

ούρων λεπτότης τὲ καὶ μµελανύτης. διὸ καὶ πολλῷ χρόνῳ 

µόγις ἡᾗ οφύσις ἐκράτησε τοῦ νοσήµατος, αἱμοθῥαγίαν 

επε αμίετι ΕΙ [εῦγες τεἰίφμεγαμὲ, μπι [ωγάίιας ἀε[ιῖε. 

(επιε[ηπο Ῥ]απε |ιάίεαιις εβ. Γεὐτὶς εγαε αγάεπς. 

Ηὶο νὶν ππεπιοχαία ἀἶσηις ο[ι,- απ πιοχραπα σταναεπι 

ν ΙΙΙ χοβοτο εχοερ!ί, αἰῑοφαὶ ἰαπίο ΏΊΟΤΡο [αἴαγας 1ππι-- 

Ρατ. Ἐί οπιπίπο ρι]ίρας εἶ]ας 1πεταί τορας, Ππιη]αιιο Υ6- 

Ίφπα οπιπῖα Γεοππάαπα παϊαγαπι εοπ[αραηϊῖ, ΕὨϊπκὶ Υετο εἲ 

αΠΡί Ηἱρροογαίεια Ριαείεγ]ζε απο ραγίομι ἵπ Γεργϊοιία-- 

Ώρας Ῥγας[ασΙ[]οπίδ.  ἆαπι 6ἰἶαπα γε[ριταίιο νιάείαχ εἴ αρ- 

Ρειίς Ιαμογαι {που]ραίϊας Γα[[ε: ᾳπαθ πασπαθ [απ αξ 
1]]ε 1ρ[ε ἀοουῖί, αἆ {αἱαίετι Ρομά οχίς. ΔΙ Περτῖς ῥτίπιο 

απίάεπι αοιία ο. νοτιιπι ε]ις ρο[ίεα ε[ι αουϊίας τείι[α, 

Ῥε «πα [οχἱρβι Ηἱρροσταίος: {Γερεῖ αἰίας αἰῑίεν εχαοείρα- 

Ῥαΐαν, Γεὰ [ετε Ιποτάϊπαίε Ὁπιααι νετο Μαβεραί α6ρες 

Ῥεγ]οπ]οίαπι Πσηιπα, απίπαγαπι {επαίαίεπι εἱ πὶστΙεπη. ̓  

Όπάε παίιγα νὶκ Ἰοηρο {6επιροτθ ππογραπα ἀερε]]ανῖί, [αιι- 

σαϊηῖ οοποἰίαία ογαρίίοµε ἀῑε αιιαάτασε[πιο οκ ἀεογοίογῇ᾽ 
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τὲ κινήσασα κατὰ τὴν μ' ἡμέραν ἐκ κρισίµων οὖσαν, 
ἐσχίου τὲ ὀδύνην καὶ τῶν κάτω πάντων ἐργασομένη μετὰ 

ταῦτα. δεῖται γὰρ τῷ μεγάλα τῶν νοσημάτων καὶ τῶν κρι- 
νόντων αὐτὰ γεγναίων, αλλ οὐδ' ἐπὶ τούιῳ ἐπαίσατοὸ τελέως 

3} νόσος. περὶ δὲ τὴν κ ἡμέραν ἐφάνη σημεῖα πεττοµένης 

αὐτῆς διὰ τῶν οὕρων, ἐφ οἷς µεια βραχὺ µέχρι τῆς ϱ 

πεφθεῖσα τὴν παντελῆ λύσιν ἐποιήσατο. 

πα. 
᾿Εν ᾿ 4βδήροισι Νικόδημον ἐξ ἀφροδισίων καὶ πὀιων Ἱτυρε- 

τὸς ἕλαβε. ἀρχόμενος δὲ ἦν ἀσώδης καὶ καρδιαλγικὀς, 

ὀνψώδης. γλώσση ἐπεκαύθη, οἴἶρα λεπτὼ, µέλανα. ὅὃευ- 
τέρᾳ ὁ πυρετὸς παρωξύνδη, φθικχώδης, ἄσωδης, οὐκ ἐἔκοι- 

µήθη, ἴμεσε χολώδεα, ζανθὰ, οὖρα ὕμοια, νύκια δὲ 

ἠσυχίης, ὕπνωσε. τρίτη ὑφῆκε πάντα, ῥᾳστωνη δὲ ἦν 

περὶ ἡλίου δυσµαᾶς, πάλιν ἐπεδυσφόρει, γύκτα ἐπιπόνως, 

τἑτάριη ῥῖγος, πυρετὸς πολὺς, πύνοι πάντων, οὖρα λὲ- 
. , -- ’ « ’ 

πτὰ, ἐναιώρημα, παρέκρουσὲ πολλα. 'ἑβδύμη ῥαστωνην 

απο, οοχεηςἹοῖδαιο ᾖο]ογε εἳ ΟΠΙΠΙΗΠΗ 1ΠΓΕΤΙΟΓΗΠΙ ΡαΓΗΙΙΗ, 

Ρο[ίεα οχοαῖο: Ἠεπιρε επῖπαι πιᾶσηϊ πποςβΙ εἰἴῑαπι απαεγμη, 

4µαε ]αάϊοεηϊ {Ε, εστερία. Αί πεηιε Ἰοο ρίαπο ε[ί ἀ)[ομ[- 

{19 πποιρας, Γοὰ οἶίγα ἀῑεπι οοἱοσεβιπυπα [ίσια εἰακετιπί 

εκ υγ]ηής εἶας πια(ηταἰ]οηῖδ: Ρο[ιεα [αι αἆ οεπἰεβωπα 

εῑεπι ραυ]αἰχπ οοποοοίΗ8, ΟΠΙΠΙΠΟ εβ Ρτοβϊραίυς. 

ΓΧΧΧΙ. 

Αὐάεγαε ΙΝἰςοάεπαμπι εὐ υΕπεΤε εἰ ροῖµ ογία [εὐγῖς ργε]ιέπ- 

αἷε. πείρίεις αωίεπι αμαϊείαιε, εοτάο[ιο εἰ [ηι νεπαίµ»: 

ἱἴπρια ενιω[ία εἰ ιγίηαε (επμες εἰ πίργαο. Φεειπᾶο 

ἄιε [εδτὶς εχαεεγδαια ε[ επι Ποτγοτε; απαϊιωο, πὶμιἰ 

ἀογππϊνίε, υοπιµίὲ διίίο[α [ίανα; εαεάεπι µγύιαε, ποσίετα 

αμίείαπα ἐγαπσεριέ» ἀογπιίυη. Τεγεῖο τεπιί[]α η. οπππία 

εἰ αά]ωῖέ επαπιφµ τας: [μὸ [οἱ οεεαΓήη αἰίφιια πεί 

Ιαειαίμς ε[ῖ; υιοείεπι πιοἰε[ῖε τί. (Θλαγίιο τίρον ἱπνα[νε, 

1εὔτι πιµίια, ο): «ωίογενν µγΙΠαΕ {ΕΛΜΕΙ, επαΕΟΓ ΕΡΜΗ, 
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ὀγδόῃ τὼ ἄλλα ξυνέδωκε παντα. δεκάτη καὶ τὰς ἐπομέ- 

νας ἐνῆσαν μὲν οἳ πὀνοι, ἧσσον δὲ πάντες. οἳ δὲ πα- 

ροξυσμοὶ καὶ οἱ πόνου τουτέῳ διὼ τέλεος ἐν ἀρτίησιν 
ἦσαν μᾶλλον. εἰκοστῇ οὔρησε λευκὸν, πάχος εἶχε, κείµε- 
νον οὐ καθίστατο, ἵόρωσε πολλα, ἔδοξε ἄπυρος }ενέσθαι. 

δείλης δὲ πάλιν ἐθερμάνθη καὶ οἱ αὐτοὶ πόνου, φρίκη, 

ὀίψα, σμικρὰ παρέκρουσεν. εἰκοστῇ τετάρτη οὔρησε πολὺ 
λευκὸν, πολλὴν ὑπύστασιν ἔχον, ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ διό- 
λου, ἀπύρετος ἐκρίδη. 

, ’ 

[505] Λαὶ αὐτὸς ὃ ̓ Γπποκράτης ἐπεσημήνατο λέγων, οἳ 

παροξυσμοὶ “καὶ οἱ πόνοι ἐν ἀρτίῃσι. διὰ τοῦτο γοῦν ἐκρί- 
9 λ Λ ς Π ε ” Λ ᾽ Δ , ς 

} ιετα τὴν κ ἡμέραν ἱδρῶτυ. τα δὲ κατὰ µέρος ὁ µεμνη- 

μένος ἁπάντων, ὡς έμπροσθεν ἐξηγησάμην ἔν τὲ τούτῳ τῷ 
΄ Λ - η 3 -” Δ 3 Δ ’ - 

βιῤλίῳ καὶ τοῖς πρὀ αυτου δυσὶ καὶ προ τούτων τῷ προ- 
ν ώς ο. Λ Ἂ ” ’ 3 3 

ύνωστικῷ τὲ καὶ προθῥητικῷ, δυνατὸς ἄν εί πανε ἕξευ- 
3 ’ 

ρίσκειν αὐτός. 
τ 

πιεί ἀεἰϊγαυϊ. «δερείπιο ἱευαπιεπίιπι. Όσίανο εαε- 

τετα ουππία τεπηϊγεγιπὲν [εφιεπείδιωφιε ἀἰεδμς ἀοΐογες 

οιϊάεπι (επμογάπί, [εά ππίπογες ΟΠΕΣ: Ίμπο αμξεπι επα- 

οεγῥαιἴοιες εἰ μεγρείμο ἀοίογες ἀἰεδως ρατίδµς ἵπνα[ε- 

γηπι. 1ρε[ππο ιίπαπι τεάάίαἰε αἶδαπι ετα[]απιεπειεῖα 

εομΕΙπεπίεπι φμαε ἄερο[ιτα ποπ [μὐ[άεδαε, εορίο[ε [μᾶα- 

υἱεν αδεφιε [εῦγε υἱ[ις ε[. δι νε[ρεγαπι ἴεγμπα γεσα- 

Ἰιάε, ἀἰάεπι ἀοΐογες, [ποΥγοΥ, [ῖςν ποπ] ἀείιγανϊίεν ῥΙ-- 

Θε[ιπο Φφιιαγὶο εορίο[απι πὰὑιπιε μγίιαπι αἰδαπαι ομαε 

εορίο[ιῖπ [εάϊππεπέμτα ἀεμοπεθαι, οορίο[ο [μάογε οα[ῖᾶο 

Ῥετ ιπῖνεγ[ωπα οογρις ε[}[ο, α Γεῦτε δεν ]μάίοαεις ε[. 

Επ 1ρ[ο Ἡϊρροοχαίον βᾳηϊῃοανίι ἀῑσοις: αοσε[]οπος οἱ 
ἀο]οιες ἀῑεριας Ῥατίρανς ϱαγε εἰίαπι α νἰσε[πιο ἀῑε ΓΠι- 

ἆοτα οί Ἰαάϊοαίας. ΦἱδίΠαἰΙπι νετο αϊ οπιπῖα Τεποῦ 1Π6- 

1ηΟγῖα 4189 απηίο εκρο[αῖπιαδ ΊἸοο Ἰρτο εἰ [αρετογίβας 

ἀπομας, αἴᾳαπε απίο 1908 1 Ρρταςί[αρῖς εἰ ρταεΙοοπ 116, 

1ηνοπῖτο οπηπῖα 1ρ[ε ροίετί!. | 
' 
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Εὰ. Οµαχι, ΤΧ. [05.1 Γά. Βα[, Ῥ. (450.) 
πῄ. 

(459) Ἐν Θάσῳ γυνὴὴ δυσάχιος, ἐκ λύπης μειτὼ προφά- 

σιος ὀρθοστάδην, ἐγένετο ἄγρυπνός τὲ καὶ ἄσιτος καὶ ὃι-- 

ψώδης ἦν καὶ ασώδης, ὧκει δὲ πλησίον τῶν ἸΠυλάδου 

ἐπὶ τοῦ λείου. τῇ πρώτη ἀρχομένης νυκτὸς φόβοι, λύ- 
γοι πολλοὶ, δυσθυµίη, πυρέτιον λεπτὸν, πρωὶ σπασμοὺ 

πολλοὶ, ὅτε δὲ διαλίποιεν οἱ σπασμιοὶ οἱ πολλοὶ, παρελε- 

γεν, ἰσχυρομύθει, πολλοὶ πὀνοι, μεγάλοι, ἑυνεχέες,. δευ- 
τέρα διὰ τῶν αὐτῶν οὐδὲν ἐκοιμᾶτο, πυρετὸς ὀξύτερος. 
τρίτῃ οἳ «μὲν σπασμοὶ ἀπέλιπον, χῶμα δὲ καὶ καταφορὴ 

καὶ πάλιν ἔγερσις ἀνίησε, κατέχειν οὐκ αδύνατο, παρξ- 

λεγε πολλὰ, πυρετὸς ὀξύς. ἐς νύχτα δὲ ταύτην ἵδρωσε 

πολλῷ Θερμῷ διόλου, ἄπυρος ὕπνωσε, πάντα κατενόει, 

ἐκρίθη περὶ τὴν Υ ἡμέρην, οὔὖρα µέλανα, λεπτὼ, ἐναιώ- 

ϱημα δὲ ἐπὶ πολὺ στρογγύλον, οὐχ ἵδρυτο. περὶ δὲ κρί- 
σιν γυναικεῖα πολλὰ κατέβη. 

ΓΧΧΣΙ. 

π Τ]α[ο πποτο[α Ἰπμ[ίε εω ΠΠΟΕΥΟΥΕ οµΙΗ οεεα[ίοπο γεεία 

Ιπεεάεα, ἐπ [οπιπὶ, ἔμπα οἷδί οὐ[ίια εἲ [μὲ εἰ ]αεία- 

εἴοπε Ῥτεππεδαεμγ. Ἠαδίταδαι αμίεπι ργορε Ῥγίααίς αε- 

ἄες ἵπ μίαπο. Ῥτίπιο ἀἷε [μῦ ἐπίείμπα πιοσεῖς ππείµο; [ετ-- 

πιόπες ππμεὶ; πποε[εία, ἰευὶς Γεὐτίομία, ππαπε οοπυµ/[ζο-- 

πες ππμίίαε. (μμπι αμίεπι ἱπίεγπῖ[ι[]επε οοπυμί[ιοιες 

ἰίαε τημίεαε, ἀείίταδαι, οὐ/εοεπα [αὐμίαιμγ, ἀοίογες 

τ]εῖ, πιαρπῖ, οοπεἰπµι. δεοµπάο εαάεπο, πἰ]ὶ ἆοιππῖ- 

ρίε; [εῦτὶς αεµίογ. ἹΤεγιο φμίάεπι εοπυµἰ[ιοπες εε[]α- 

Τµπὲς «οοππα υετο εἳ εαἰαρµοτα εἲ ΤµΤ/[ιµ υἱρίίίαε 1ε- 

(αυετωπὲ, επἰλῖε, εοπΙύιεγε [ε γιοι ροιμίε} ππμίεμπα ἆε- 

"Ἠγαυίες [εὑτίς αεµία. Ίνοετε νεγο εαεπας [μάογε εορίο[ο 

οαἰιάο γετ ιμηϊυεγ[ιπαπ εοτριµς [μάανίε, α Ἰεύγε ἰίδετα 

ἀογπαϊυϊε, οπιπῖπο ππεπίε οοη/ἑηίε, ]μαίέαια εἰ. (ἴγεα 

τεγεῖπι ἀἰεπι μΤµιαε πίσταε, ἴεπμεςν ἐεπαεΟΓεπια υεγο 

αἰϊφιιαππηάϊι φαἰάε τοιµπάμπα ποπ [μό[ιάεδαι, δμύὺ επί 

παπμιευγία τπμ[ία Ρτοάτεγιῖ. 
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Τά. Οἶνατι, ΤΧ. [05.1 Εὰ. Ραῇ, Υ. (450.) 
ο αἩ ἡ ὁνσάνιοο φωνὴ σηµαύει Λριτίας ἐδήλωσε γρά- 
ψας ὦδε' δυσάνιος ἐστὶν ὅστις ἐπὶ τοῖς μικοοῖς ἀνιᾶται καὶ 

ἐπὶ τοῖς µεγᾶλοις μᾶλλον ἢ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ πλείω 
χρόνον εἴη ἀνιαρὸς ἢ σκυθρωπος, νῦν ὑφ /πποκράτους εἰ- 

ρημένη δυσάνιος, παραμεινάσης αὐτῇ τῆς λύπης ἐπὶ πλείονα 

χρόνον, ὕπερ πάλιν µετ ὀλίγον ἐπὶ τῆς ἐν Αυζίκῳ τὰς δι- 

δύμους θυγατέρας τεκούσης ἔφη σιγώσα δὲ καὶ σκυθρωπὴ 

καὶ οὐ πειθομένη. δαυμάξω γὲ μὴν πὠς οὐ προσέγραψεν 
ἐπὶ τῆς γυναικὸρ ταύτης ἤτου γε ἐπεσχῆσθαυ τὰ καταµή- 

νια παντάπασιν ἢ) μὴ τὲλέως γεγονέναι, φαίνεται γὰρ ὀξέως 

τὲ ἅμα καὶ πληθωρικῶς νοσῆσαι καὶ τῇ γ τῶν ἡμερῶν εἰς 
νύκῖα δι ἱδρώτων τὲ κριθῆναι καὶ καταμηνίων ἐκκρίσέως. 

αλλὼ καὶ μετὰ τὴν κρίσιν ἐκκενωθέντα πολλὰὼ βεβαίαν εἰρ- 

γάσατο τὴν γένομένην ἁπαλλαγὴν τοῦ νοσήµατος. ἡᾗ δὲ τῶν 

οὔρων χρόα, καίτοι µέλαινα γενομένη χαλεπὸν οὐδὲν εἰργά- 
σατο, διότι καταμηνίων ἐπίσχεσις ἦν μελαγχολικωτέρων, ἐφ᾽ 

οἷς εἰκότως 1) γυνὴ δυσάνιος ἐγένετο καὶ φοβερὰ καὶ παρέ- 

κφουσὲν ἐν μέρει ποτὲ καὶ κωματωδης γενομένη. 

Ομιά ἀῑοί]ο δυσάνιος, ἱὰ ε[ι πιωοτο[ας, βσηϊῃποεί, ἆο- 

ομἰί Οτι], επ]ας {αμί µαεο γεινα:  Μοτο[ας εβ αἱ νΙ- 

Πρι 4ο τεριι Ποπιαομαίας εἰ ἆε πιασηῖ Ῥ]α9 οβείεγ]6 

Πηογἰαμιι5 ἀ{μιίμδααθ, Έταί 9Υ6ο ἰπὶ[ή ναὶ Ἰείγίοα ο μαπι 

Ἰ]ο ππογοίαπι Πρροογαίε νοσαί, 4πας αι ἵπ ἱπμίία Ῥετ- 

βΠερας:. φιιοᾷ Ιἴεταπι ραμίο ροβ ἆε εα ἀῑοῖξ, απο ΟΥ116Ι 

σοπιε]ία5 [ας επίχα εγαί. ὙΓαοῖία νετο εἰ ἰεἰτίοα πες 8ἆ 

απἰηιϊ αοηαἰἰαίοπα ρογάιοῖ ροϊί, Ὑεγαπι πο Ρο[απι ΠΟΠΗ 

πη]νανΙ οας ἵπ Ἠαο πι]ίετθ πο αἀάϊάετί νεὶ οοΒὶρίίος 

ΟΠΙΠΙΟ Γι[Πο πιεη[ες νε] Πο ρετ[εοίε ργτοΠακί[α. ΊΝαπι 

αομία [πια] εἳ εκ Ἠαππογμπι αραπάα ία νἰάείατ Ἰαρογαίε, 

αἴιιο ἰεγίίο ἀἱς Γι ποοίεαι Ῥρετ [μάογος ε[ἴο οἱ πιθπίπι 

εχογοίίοπεπα ]αάϊῑσαία,  Ουωίπ εἰῖαπα πια] ππεη[ες ροβ ]α- 

ἀῑσίιπα οναοιαἰί πιονρί ἀθοε[Ποπθειι οοπβγπιανετιπ!, Ὀτίπα 

νετο, Ισεί ε[εί ηἶσια, πλ] αἰἰαί Ρρεγίομ]ο[; αμοά τε- 

{ου πποη[ες [επί Πλασίς πε]απομο]]οὶ, πηάς ΠΙΟΣ 1ωθ-- 

πο πιοχο[α θνα[ὲ εἰ μιάα {πίονίππφιο ἀολχανὶέ οἱ οομιᾶἰο 

οῇ ἀείοεπία, 
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πγ. 

[906] "Ἐν «{αρίσση τὴν παρθένον πυρετὸς ἔλαβε καυσώ- 
δης, ὀξὺς, ἄγρυπνος, διψωώδης, γλῶσσα λιγνυώδης, Σηρὴ, 

οὖρα εὔχροα μὲν, λεπτὼ ὃέ. δευτέρα ἐπιπύνως, οὐχ 
ὕπνωσε. τρίτῃ πολλὰ διῆλθεν ἀπὸ κοιλίης ὑδατόχροα 

καὶ τὰς ἑπομένας διήει τοιαῖτα εὐφόρως. τειάριη οὐ- 
ρησε λεπτὸν, ὀλίγον, εἶχεν ἐναιώρημα µετέωρον, οὐχ ἵδρυ-- 

το, παρέκρουσεν ἐς νύκτα, ἕκτῃ διὰ ῥινῶν λαῖρον ἐθῥύη 

πολὺ, φρίξασα, ἵδρωσε πολλῶ Φερμῶ διόλου, ἄπυρος 
ἐκρίθη. ἐν δὲ τοῖσι πιρετοῖσι καὶ ἤδη κεκριµένων γυ- 

ναικεῖα κατέβη πρώτον τὀτξ, παρθένος γὰρ Πν. ἦν δὲ 
διὼ παντὸς ἀσώδης, φρικώδης, ἔρευθος προσώπου, ὀμμά- 

των ὀδύνη, καρηβαρική. ταύτῃ οὐχ ὑπέστρεψεν, αλλ 

ἐκρίθη, οἳ πόὀνοι ἀρτίησιν. 

. 

ΕΚΧΧΧΠΙ. 

Ἱιατί[]αε νἰγβίπετι Γεζγίς αιὧεπς εἲ αοµία ργε]επᾶνες; ἵπ-- 

Γοπαπίς εγαῖν Γηἱθωπάα } ἰἴπσμα Γμϊρίπο[αν ατἱάα; μτί]αε 

Ῥτοῦε εοἰογαίαε, |εὰ ἴεπμετ. δεεµπᾶο ἀῑε ἰαδογίο[ε ἆε- 

Εεῦαῖ; ποπ ἀογπιῖνι. ἸΤεγιίο εἰ /Γεφιεπείδμς ἀἰεδιις πιω 

ἴαε ἀε]εοίοπες αφμεὶ εοἰοτὶ αὖ αἶνο επείµ[αε [ω. 

Οµαγιο μγίπαπα ἔεπμεπα Ῥαιζαπι τεάᾶἶαϊ: φιαε επαξογεππα 

Γμδίίππε λαδιῖε, πεφιε Γμδ[ιάεδαε, /μόὸ ποσιεπα ἀεἰίγαίε, 

δεκίο Ῥεγ πατες [απδιμῖς αὐμπᾶε εορἰο[ις ε[]μαῖε, Πογ- 

ταΐε, [ωάογε εορἰο[ο εαἰιάο ᾖῬεγ ἴοιμπα οοτριµς ε[α[ο, 
Γεῦτε ἰίδετα ]μαάίεαία ε[. π εῦτε αµίεπι εἰ ]απ ]μαῖ- 

οαία ἔμπο ρτίπιμπα Πμῖο πιμ[ιεὐγία ἄε[εεπάεγμπις Μίγρο 

[ομίάεπι εται. Έται αμµίεπι Ῥεγρείιμο απαία, Ἰογγίάα, 

εμὶ [αεῖεὶ ΤµύοΥ, οεμµίογμπι ἀοίογ ει οαρίες ῥγανϊίας. 

Ημὶο [εὐγίς τενεγ[α, [εὰ ]μάιοαία, ἀἰεῦις ρατίδως ἁοίο-- 

Τες ἵπνα 11 εγαπὲ, 
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Τά. Οµατι. ΤΧ. [06.1 Ἔά. Βαΐ, Υ. (439.) 
Ὅτι μὲν ὧραν εἶχεν ᾗ παρθένος καταμµηνίων δηλόν 

ἐστιν ἐξ ὧν αὐτὸς ἔγραψεν εἰπῶν ὧδεν γυναικεῖα κατέβη; 
Ἱπύτε πρῶτον Φαίνεται καὶ ἡᾗ νόσος αὐτὴ γεγονέναι πληθω- 
ρικὴ καὶ κριθῆναι μὲν ἐπὶ τῆς στ ἡμέρας, διότι καὶ τοὺς 

πόνους ἔσχεν ἀρτίαις, ὡς αὐτὸς ἔγραψε. παράδοξον δὲ τὸ 
μηδ ἑποστρέψαι, καίτου τῆς σε μέρας µήδέποτε πιστώς 

κοινούσης. Κένον οὖν τοῦτο καὶ πάνυ σπάνιον ἐπ αὐτῆς 

γενόμενον ἐπεσημήνατο γράψας, ταύτη οὐχ ὑπέσερεψὲν, 

ἀλλ ἐκρίδη ὡς δέον ὑποστρέψαυ. αἀλλὼ καὶ τὴν αἰτίαν 

ἔγραψε τοῦ μὴ ὑποστρέψαι, προσθεὶς ἐν τοῖσι πυρετοῖσι 
καὶ δη κἐεκριµένων, γυναικεῖα πατέβη. τὸ γὰρ ἐἔπιμεῖναυ 
τὴν Ἀένωσιν αὐτῇ ταῖς μετὼ τὴν κρίσιν ἡμέθαις ἱκανὸν 

ἐγένετο βεβαίαν φυλάξαι τὴν προηγησαμένην κρίσιν. ἐν τῇ 

στ ἡμέρα δι αἱμοοῤῥαγίας τε καὶ ἱδρώτων καὶ μάλιστα ὅτι 
µήτε φλεγμονή τις ἐγένετο κυρίου μορίου μήτε κακόηθες ἦν 

τὸ πλῆθος. αὐτὸς γὰρ ἐπεσημήνατο πληθωρικὴν εἶναι τὴν 

διάθεσιν ἐν τῷ φάναι διὰ παντὸς ἐσχηκέναι προσώπου μὲν 
ἔρευθος, ὀμμάτων δὲ ὀδύνην καὶ καρηδαρίαν. εὔδηλον οὖν 

Αεϊαίεπι Ῥιε]ίαπι αἱ]σιῇαε ππεπῃαπι εκ 1ρῇΠ5 Παποαί 

Ηιρροογαίῖς νοχβῖ5: ΠἹεη[ας απ Ρεππαπι ρτονεπεγαπί εἰ 

Ἱρίαπι εἰῖαπι Γα1[ε πιοχθαπι εκ µιπποχαπι οορία, Ἰαάϊοα- 

Ίππιααε ἀἷο Γεχίο ε{ε, ᾳποά ἀοΐογες ἵπ ἀῑεδ Ραχες Ίποιχ-- 

τι[οπε, αἱ 1ρίε ΓοπΙρβί. Αἲ πΙγαπα πο τεγετβ(ε, ααάπι 

{οχίμς ἀῑε ποπ Ἰ]αάϊσεί ππᾳαπι Πάεμίεν, Όπματε ΠΟΣΙΗΠΙ 

Ἰοο αἱ ταταπα 1111 οοοἰαι[ε Ππάϊσαντί, α παπα [οτ1ρβε: Ἰαῖο 

ἩΟΠ Ἱερει]ὲ, [εά Ἰπάϊοκία ε[ ἱαπαπαπι ἀερι[εί τερείετε, 

Αἱ νοτο σαπ[απα εἰἶαπι οι ποι τεάιε]έ, [οπραί αἀάεπάο, 

ἆαπι Γευγιοϊίατεί εἰ Ίαπι ]αάϊσαία ε[ζεί, παεη{ας Ῥεπιιπι 111 

Ῥχονεπεγιπί, ΊἼναμι νασπαμοπῖ Ῥοι[εγεγαίο ἀῑερας Ρο[ί 

αάιοίαπι [αι οταῖ πἲ Ἠγπιηπι [εγνατείαν ]αά]οίαπι, αιοά 

ἀϊε Γεχίο ΡταεοεΠεταί ρε [απραϊπῖς εταρίίοπεπι εἰ Γαάοτες, 

πηαΧχΙπιο αοά ππ]]α ε{Τεί ΡΣΙΠοΟεΡ8 ρατδ Ἱπαμπιαία, πθφιιθ 

πηᾶ]σηα Παπιοταπι αραπάαπίία, [ρία οετίο ΡΙε]οσίοα νἱ- 

ἴαο ο[ῖο [σιΠοαντί, Ύ παπι ἀῑοΙ Ρρεγροίπο 1π {αοῖο ταρὺ- 

γοπι {ΗΠε, 1π οσοι] ἆο]οτεπαν ἵπ σαρίίε σταντἰαίεπι. Ῥία- 
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Ἡν ὅτι πενώσεως ἐδεῖτο µόνης: καὶ ταύτην ἡᾗ φύσις ἤοξατο 

μὲν ἐργάξεσθαι τῇ ν τῶν ἠαερῶν, συνεπλ/ρωσε δὲ κατὰ 

τὴν στ. ὅτι δὲ τῷ λόγω τῆς φύσεως οὐχ ὡς σύμπτωμα τῆς 

νόσου διὰ τῆς γαστρὸς 1ᾗ κένωσις ἐγένετο σαφῶς ἐδήλωσεν 

αὐτὸς γράψας»- τῇ. τρίτη δὲ πολλὰ διῆλθεν ἀπὸ κοιλίης 

ὑδαεόχροα καὶ. τὰς ἐπομένας ἦν τοιαττα εὐφόρως. τοῦτο 
προσκείµενον ἐνδείκνυται τῶν λυπούντων γίγνεσθαι τὴν ἔἕκ- 
κρισιν. ἐπισημήνασθαι δὲ τῶν κατὰ τὴν διμήγησιν αὐτῆς 

εἰθημιένων ἄδιόν ἐστι καὶ ταῦτα τὰ β πρὸς τοῖς εἰρημένοις, 
ἓν μὲν τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν γἐεγθαμµένον, γλῶσσα λιγνυώδῆς, 
ξηρή, δεύτερον δὲ τὸ ὁ’, οὐρῆσαι λεπτὸν, ὀλίγον, εἶχεν ἔναιώ-- 

ϱήµα μετέωρον,. οὐχ ἵδρυτο, παρέκρουσε. τὸ μὲν γὰρ 

[2507] αὐτῶν πφότερον εἰρημένον Ἰρήσιμόν ἐστιν εἰς τὸ 
μη παντελώς . ἡγεῖσθαι ὀλεῦρίαν τὴν λιγνυώδη γλὠώσσαν, 

φνομάξει ὃ) οὕτως τὴν ἐπικεχρωσμένην οἷον λιγνύῖ τινὶ, ξη- 

ρᾶν οὖσαν ἐξ ἀναξυμμασέως, τὸ δὲ ῥ' ἐπειδὴ καὶ κατ ἄλ- 
λους ἀθῥώστους εἰπὼν ἐναιώρημα µετέωρον εὐθέως ς πή- 

γέγκεν αὐτῷ τὸ παρέκρουσεν, ἐμφαίνων τοῖς τοιούτοις 

ἨΜΠΙ 6Υδο εταί [ο]απι τειΙ] ναοιβΙοΏεπας 4παπι παϊΐατα 

ἵεγΗο ἀῑε Ἱποερῖί, οοἩ [αηπιανίξ [εχίο. Ίαπι ρεΓ παϊαταπη, 

Ποηῃ πῖ ἨὨΟΤΡΙ Γπαιρίοιπα, ΥεΠίτΙ5 ναουαἰἴοπεπι ασοἰα]{[ε 

1ρία ἀῑ]αοϊῖάο Ἠϊ6 νειρί ΙπάΙσανΙ!, ἴοτί]ο αΊνιδ πιυ]ία τε-- 

ἀῑάτί αφπεῖ οο]ογῖδ, Ρτοχϊπιίδααε ἀῑερις ἰἴα]ία οοπιπιοἆε: 

Ίου αἀ]εοίαπι ἀεποίαί, ᾳπάε ο[ετεραπῖ, εχοετηῖ, Ροττο ες 

6 Ύααε Γαπί 1π ε]ις Ἠϊβογία εχροβία, εἰῖαπι Ίαεο ἆιιο 

αἆ ρταεάτοῖα ἀεο]αταπάα ἁἀαχὶ, ΡΤΗΡΙΠΙ (αβΠάο 1Π1{1ο εῇ 

Γογρίτπι, Ἱίησια Γαριποία εί ατίάα, αίεγαπι Ίος, 4π8Γίο 

πδ]πα [εηπῖθ οἱ ραπσα Ἠοβοραίι Γα[ρεπΠοπεπι εἰαίαπῃ, ΠΟΠ 

Γαβῄάεραί, ἀε[ϊτανη, :Ναπι Ἱογαπι ρτίας τε]αίπηι π]]α 

ΠΡΙ εἴ, τί πε οπιπῖπο Ῥηίες Γα]ρίπο[απι Πησιαπηα ε[α 

εκΙα]επι7. Πο απίοπι αρρε]]αῖ (ποίαπι απα {α]σίπε αἱια- 

ἄαπι ᾳπαε Ποσα ετγαί εκ ναροτίβρηςδ; αίεγαπα, απῖα εἴῖαπι 1Π 

α15 αεστῖς οαπιιπὰ ἀῑκετιί, [α{ρεπ[ο εἰαία, ΓΠαίϊῖπι ΓαῬ]εοῖῖ, 

ἀεμχαναῖ, 1Πηῃπεης θμοά εἶαςπιοάί [α{ρεπίοπες ἀε[ϊτίαπι 

οοπΗίαἴιχ, απαποπᾶπι 1η ΡΓ8Ε[ας1ῖδ, 01 ΟΠΙΠΙ8, Έ41αθε αοοῖ- 



π8ο 1Η ΗΠΟΙΝΡΑΙΤΟΤΟΣ ΕΙ {ΠΠΙΙ42Ν Ι 

Ρα. Οµανι. ΙΧ. [407.] Εὰ. α[. Ύ. (489. 440.) 
ἐγαιωρήμασιν ἔπεσθαι παραφροσύνγην. καίτοι κατά Ίε τὸ 

προγνωστικὸν ἅπαντα τα περὶ τῶν οὔρων διελθων οὐδεμίαν 

ἐξ αὐτῶν εἰς παραφροσύνην ἐποιήσατο πρὀγνωσιν. ἔοικεν 

οὖν τὸ σημεῖον τοῦτο καθ αὑτὸ μὲν οὐδέποτε σημαἰνὲιν 
παραφροσύνην, συνενδείκνυσθαι δέ ποτε κατῷ συμβεβηκὸς, 

ἐπειδὴ πγευματωδέστερον εἶναι δηλοῖ τὸ ἐναιώρημα. κατὼ 
γὰςδ τὸ παντελῶς ἄφυσον εἰς τὸ κάτω τῶν ἀγγείων φέρεται 
κ 

τὰ ἐναιωρήματα. 

πό’. 

᾿πολλώνιος ἐν 4ῤδήροις ὀρθοστάδην ὑπεφέρετο Ἰγρόνον 
πολὺν, ἦν δὲ μεγαλόσπλαγχνος καὶ περὶ ἦπαρ Συνήθης 
ὀδύνη χρόνον πολὺν παρείπετο, καὶ δὴ τὀτε καὶ ἐκ- (440) 

τέρωδης ἐγένετο, φυσώδης, χροιῆς τῆς ὑπολεύκου, φα- 

γὼν δὲ καὶ πιων ἀκαιροτέρως βύειον, ἐβερμάνθη ἀικρὼ 

τὸ πρὠτον, κατεκλίθη.  }γάλαξι δὲ χρησάµενος ἐφθοῖσε 

καὶ ὠμοῖσε, πολλοῖσιν ἀγγείοισι καὶ μηλείοισι καὶ διαίτῃ 

κακῇ, πάντων αἱ βλαάβαι µἐγάλαι, οἵ τὲ γὰρ πυρετοὶ παρω- 

ους ατίηῖς ει ῬειΓεοπίας, πυ]]απα {εοιί Ρναε[ασίαπι εκ 

ες ἀε]ϊρῃ,. Όπατο Πρπαπα Ἰοο νΙάείατ ροτ {ε Πρίαπι ἀε[ῖ- 

ΤΙ ΠάΠ( πα ἀεμαποῖανε, [εὰ οα[α ἨΠΟΠΠΙΠ(ΙΕΠΑ ΟΟΠΙ-- 

πηοη/[ίναγε, οπία Παἴπο[ογεια ε[[ε [αησηΐπεπη Ἰπάϊσαϊ, ἈΝαπα΄ 

η] 115 Ῥίαπε Π [αίας 1ΠΠί, ἀε[εγαπίαχ αἆ πα ναία [1- 

Ρεη[ίοπ6ς, 

ας 

ΓΙΣΧΧΣΧΙΥ. 

ὐάεγαε 4ροϊ]οπίις τεείο [γαὲμ ἁἱμιιήπο εεπιρογὸ γατιεῦα- 

ων.  Έται αμίεπι υἱ[εεγο[ις εἰ εἶτεα Ίερατ οοη/ μεις 

ἀοίογ ἰοπρο ΤΕΠΠΡΟΤΕ οοππἰἑαδαϊµΓ, ας ἔμπο [απε εείαπα 

αμγὶοίπο[ις [αεί ει, ᾖ[αιμίεπιμς εἰ εοἰοτὶς /μδαίδί. 

Έα ἰπιεπιρε[ίυίογε υεγο υἱοίμ εἰ οαγπῖς διύμίαε ε[μ αἰὶ- 

Φμµαπέμίωπι ργίππε ἰπεαἰωέ, ἀεοιμθωι. ΠὨεϊἰπᾶε [ως 

ἰσοιε «οείο εἰ εγµᾶο, ππµίιο οαρτιἰίο εἰ θυϊ]ίο εἰ αἰείο[ο 

υἰοῖμ ἰαε[ίοπες ουπηίμπα ἵπ[ιρ πες [εσιμίαςε Γ1. Λαμια εἰ 



ΚάΙ 14 4ΗΝΟΙ ΕΙΣ αἲΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΓ. ΤΑ] 
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ξύνθησαν, κοιλίη τε τῶν προενεχθέντων οὐδὲν διέδωκεν 
ἄξιον λόγου, οὖραά τὲ λεπτὼ καὶ ολίγα διµεε, ὕπνοι οὐκ 
ἐνῆσαν, ἐμφύσημα κακὸν πολὺ δί/ος. κωµατωδης, ὕπο- 
Χονδρίου δεξιοῦ ἔπαρμα ξὺν ὀδύνῃη, . ἄκρέα ΄ πάντοθεν 

«ὑπόψυχρα, σμικρὰ παρέλεγεν, λήθη πάνιων ὃ τι λέγοι, 
παρὲφέρετο. περὶ δὲ τεσσαρεσκαιδεκατην, αφ ἧς ῥιγώσας 

απεθερμάνθη, κατεκλίθη καὶ ἐξεμάνη, βοὴ, ταραχὴ, λό- 

γοι πολλοὶ καὶ πάλιν ἵδρωσις καὶ τὸ κώμα τηνικαῦτα 

προσήλθε, μετὰ δὲ ταῦτα κοιλίη. ταραχωδης, πολλοῖσι 
χολώδεσιν, ἀκρήτοίσιν, ὠμοῖσιν, οἴρα µέλανα, σμικρὰ, 
λεπτα, πολλὴ δυσφορίη, τὰ τῶν διαχωρηµάτων ποικίλως. 

Ἡ γὰρ µέλαινα καὶ σμικρὰ καὶ ἰώδεα., τἢ λιπαρὸ καὶ 

ὠμιὰ καὶ δακνώδη. κατὰ δὲ χρόνους ἐδύκεε καὶ γαλακτω- 
ὅεα διδόναι. περὶ δὲ εἰκοστιν τετάρτη. διὰ παρη}ορίής, 

τ μὲν ἄλλα ἐπὶ τῶν αυιῶν, σμικρὰ δὲ κατἐνόησεν. ἐξ 
οὗ δὲ κατεκλίθη, οὐδενὸς ἐμνήσθη. πάλιν δὲ ταχὺ παρὲ- 

Γεὔῦτες επαοετδαίαε [μμὲ, υεπίεγ απ ἱπρεβίε, πλ] ε[[αιι 

αἱζημπι τεααϊἰαϊε; αγίήαε ἴεπιες εἰ μωµοαε; [οπιπί ποηι 

αἀεταπε; ἴπ]αξο ππαία. [εῖς ππμίία, εοππαϊο/[µς, Πγγο- 

εἰιοιάτιι ἀεχιγὶί ἐμΠιοΥ οµΠῃ ἀοΐογε, ἐπίγεπια µπαϊφιε 

Γμὴ[τιριάα, αἰἰφιαπίμίωπι ἀε[ιγαδαξ, οπππῖμπα φιίαε ἰοφιε- 

δαέμν, εαρἰεδαὲ οδ[υῖο, επιµγδαδαεµγ. -«4ἆ ἀεοίππιπα φµαΓ-- 

ἔμπι α Όιμο τὶρηῖε, ποα]ηῖεν ἀεειιδιιτὲ εἰ φε]επιεπίεγ ἱτι- 

[απίνίε; εἰαπποτ, ρεγιµγῥαείο, υεγῥα ππμίεα εἰ τµγ{ως [ι- 

ἄοτ, ἔωιεφιε αεοε[]ε εοἶπα. ᾖο[μαεο νετο αἰυιμ ψετεµγ-- 

δαΐα πείς, δΙίο[ίς, ππετίς, ογμάϊε; Ἱγίπαε πίσταε, ραµ- 

εαες ἵεπμες; Τημίέα εοΥρογΙ5 ]αειαῖῖο, ἀε]εοιίοιες ψατίῖαε» 

αμὲ επῖπι πίβγαε εἰ ῥαµμεαε εἰ αεγμαίπο[αε, αμ ρίπρμες 

εἰ ετμάαε εἰ πιοτάαςεν. ΊΤαπάεπι νεγτο εξίαπι ἰαοξὶ [ηπεί- 

ες τεάαἰ «οη/ριειεδαπιµτ. ὃδιμὸ νίβε[πιµπα ΦφιιαΓμήα 

πε]εϊραξίοπε οαείεγα φμίάεπι ἵπ ἰἰσάεπι ρετ[ενεγατμπὲ, νε- 

γμπι αἰφιαπίμίμπα ΤπεΠΙε ναϊμῖε, ευ ΦµοΟ ΦΕΤΟ ΤΕΠΙΡΟΤΕ 

ἀεομδιῖε, πιωίέι ππεπαϊηίε, χμ] μπα φεγο εἴιο ἀρίιγανίεν 

αἴσμε ἵπ ἀείεγίμς οπιπῖα Τµεδαπε. «4 εἶτεα ΕΤΙΦε[ιπιιτα 

Γεὐγὶς αεµία ἵπνα[ε, [ἔεγεοτα εορίο[α εἰ εεπμία ἀε]εοία 



- 

τ8ά 1ΗΠΠοΚβΡΗ1ΟΙΣ ΕΙΙάΙΠΠΙ421Ν 1) 

ΚΕ, οματῖ, ΙΧ. [307. 808. ] ἘΕὰ. Βα[, Τ. 440.) 
νόευ, ὥρμητο πάντα ἐπὲ τὸ χεῖρον, περὶ δὲ τριακοστὴν 
πιρετὸς ὀξὺς, διαχορήµατα πολλὼ, Ἰεπτὰ, παράληρος, 

ἄκρέα ψυχρα, ἄφωνος, τριακοστῇ τετάρτη ἀπέθανε. του- 
τέῳ διὰ τέλεοο, ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα, κοιλίη ταραχώ- 
δης, οὖρα λεπτὰ, µέλανα, κωματώδης, ἄγρυπνος, ἄκρεα 

ψυχρὼ, παράληρος, διὰ τέλεος φρένιτικός. 

[508]. Ἀάπὶ τούτου πάλιν ὃ “πποκράτης ὡς ἐπ᾽ ἅλ- 
Ίων πολλῶν, αὐτὸς ἐπὶ τῷ τέλευ τῆς διηγήσεως ἓν να φ 

λαΐοις βραχέσιν ἐδηλωσε τὰ 7ενόμενα συμπτωματά τὲ καὶ 

σημἒια» δὲ ὧν ἄν τις προγνῷ τὸν ἐδύῤενον θάνατον. ἔχει 

δὲ ἡ ῥῆσις ὧδε" τούτῳ διὰ τέλεος ἐξ οὗ καὶ ἐγὼ οἶδα κοι- 

λίη Ἐαραχώδης, οὖρα λεπτὰ καὶ µέλανα, κωματώδης, ο 

πνος, ἄκρεα Ψυχρα, παραλη ηρος διὼ τέλεος. τῶν δὲ κατὰ 

µέρος οὐδέν ἐστιν ἀσαφὲς, εἴ τις τῶν προεξηγησαµένων ἡμῖν 

μνημονεύει. 

Γεν ἀε[ίγις Γμΐε, ' επέγεπια ᾖΤὶρίάα, νοσε εαρῖως εᾖ. 
Τγίρε[ππο φκαγίο υἶία ἆἄε[ιποιις εβ.  Έαω φµο εβο ει 

υἱᾶϊ, λμῖο μετρείμο αἶνμς εμγδιἱεπία Γα1ε, μγίπαε ἴεπιες, 

πέργαεῖ εοππαϊοΓι5» η οπαηῖς : επἐγεππίίαῖες ]τὶδίάας, ψει' 

ἔοέμπι ππογύπι ἀε[ἰγανίε, ρ]τεπιείάε γμετιῖε. 

ἶαπα ἵῃπ Ίου εἰἶαπι Ἠἱρροσταίες, πῖ 1π αῖς πια], ἵπ 

ᾖπο 1ρίο πατγαομῖ5 Ὀχενίρας οαρῖίρις [Ὑπιρίοπιαία εἲ 

σπα Ύ1αθ αοοϊἀεταπί, ἀοοπῖέ, εκ ααἴρῃς 1Π[ίαγε ΠΙΟΓΙΘΠΙ 

Ρταενιάεας. Παρεί απίεπι ἀῑο[ῖο Πο: Ἱαῖο ρετρείιο, ρο[ῖ-- 

ᾳπαπα ΠΟΠΙΙΠΕΙΠ ερο νΙάΙ, αἶνας {ιτραῖα Γα1ξ, ατίπας ΤεΠΙεΒ 

εἰ πηῖστας, οοπιαίο[ας5 1ρίε εἴ Ἱπ[οπιπῖδ, εχίγεπιαε Ῥαγίες 

Γ]σϊάαε, ἀε]ίτας ρεγρείιο. Αἲ Πασια]α οἶατα [απί, ΠΠ 4απαε 

απίε εχρο/[αἴπια5 ΠιεπΙΠ ΙΓ. 



Ῥα] ΓΗ 1ΙΗΝΟΣ ΕΙΣ αγτο ΤΠΟΛΙΝΗΛΙΑ4 Γ, πα5 

Εὰ, Οµατι, ΙΧ. Ε305.1 Εὰ. Βα[. Ὑ. (440.) ῃ 
πξἒι 

Ἐν Κυξίκῳ γυναικὶ θυγατέρας διδύµους τεκούση καὶ ὃδυστο-- 
’ 3 ’ - .] - 

«Ἠσαση καὶ οὐ πάνυ καθαρθείση τῇ μὲν πρώτῃ ἐπῆλθε 
Γη , λαο ζα - ῃ , ͵ 

πυρετός φοικώδης, οξὺς, κέβαλης καὶ τραχηλου βάρος 

ειειτα ὀδύγης, ἄγρυπιος ἐξ αρχῆς, σιώσα δὲ καὶ σκυ-- 

θρωπὴ καὶ οὐ πειθοιέ ύὗρα λεπτὰ καὶ ἄ δώ οωπὴ καὶ ου πὲἐιθομένη, οὖρα λεπτα καὶ ἄχροαν διψώ- 

δης, ασώδης τὸ πολὺ, κοιλίη πεπλανημένως ταραχώδης 
/ .. ο) 3 ΄ ἤ 

καὶ πάλιν ξὐνισταμένη. ἕκτη εἰς γύκτα πολλὰ παρέλε- 
3 Γη ] ΄ .] ον ς ’ .᾿” η. ’ 

γεν, οὐδὲν ἐκοιμηθη. περὶ δὲ ἑἕνδεκατην ἐοῦσα ἐξεμάνη 
’ ’ στ Γι 

καὶ πάλιν κατενὀει, οὖρα µέλανα, λεπτὰ καὶ πάλιν δια- 

λείποντα, ἐλαιώδεα καὶ κοιλίη πολλοῖσι λεπτοῖσι, ταρα- 
] / . , ν | 

χώδεσι. τὲσσαρἑσκαιδεκατή  σπασμοὲ πολλοὶ, ἄκρέα ψυ- 
3 ” { δ 3 3, 

“Ἔρὰ, ουδὲν τε κατένόει, οὖρα ἀπέστη, ιτ ἄφωνος, ιζ 

ἀπέθανε, φρένῖεις. 

Ουὐ μόνον ὅτι μὴ καλώς ἐκαθάρθη τὴν λόχειον κὀ- 
Όαρσιν, ὑπελείφθη τῇ γυναικὶ ταύτῃ μέλαγχολικώτερον αἷ- 

ΙΙΧΧΧΥ, 

ΠΗμίεγ ἵπ Ογτίεο ρεπιεἰίας γιείῖας ἰαδογίο[ε μεγετίε, Φιμαθ 

Φ 1η πο αἄπποάιπη επριγφαία ε[]εε, μτίπιο ἀῑε [εὖγε 

Ποτγιάα εἰ αομία εογγερίια ε[. Οαρίις εἰ οεγρἰεῖς βτα- 

νίτας ρτε]ειαἰέ ομπι ἀοίογε, αἱριί αὖὐ ἱπίος ἑασϊμιγπα 

αιίεπι εἰ εεϊγίεα εἰ φµαε  μα[βοπίδις ποπ εεἶεδαίς ιτὶ- 

παε ἴεπμες εἲ ἀεεοίογες, ᾖ[ιδθμπᾶα, απαία Ἰπι[έορεγο, 

αἴνμς ἱπογαάψιαίε ιμγῥαῖα, αο γµΓ[μ5 εοπ/Εἰείε. δεπίιο αἆ 

ποσίεπι παπμέέμπι ἄεῑἰγανιε, η] αογπιτυι. (Οἱγοίίε πι 

ἀεείπιμπι υε[επιεπτεΥ ἴπ]απίυί, ΥΜΤΓµσφε ππεπὲε υαἰιῖε 

ηγίπαε πῖρταε εἰ ἴεπιες, ΤΗΥ[ις ἰπιεγπιιέεπίες, οἶεο[αε 

εἰ αὖ αἶνο πιµίίαε, {επες εἲ ἰιιγζμ[ειίαε ἀε]εοξίοεςν 

Γεεῖπιο φµατίο εοπυµ[ιοες Ἰπμίέαε, επίγεπα [γφίᾶα, 

πεφμε απηρἰίμς αἆ ππεπίεπι γε, πγίπαε ΤεΓΕειϱΓι01Ε, 

)εείπιο [εηίο φοεε εαρία ε[. Ιεοίππο [εμιῖνπο ρῇ]γε- 

πτίιάο 1πίετιξ. 

Ίο ἰαπίηπι απῖα Ἠοπ Ῥτοβο Πµί α Ῥατία ρυχραία, 

{αρεν/{ατί πια]1ετί Παῖο [αησιῖ απορῖς πιε]απο]λο]ῖοιδ, -αῑιαἘ 

6ΑΙΕΝΕΟΣ5 Το. ΧΥΙΙ, Ρ 4 ἀ 
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Κά. Οµαµί, ΙΧ. [208. 800. 1 14. Ραῇ. Ύ. (140. 
µα, διὸ κατὰ αρχὼς μὲν ἦν σιγῶσα καὶ σκυθρωπὴ, καὶ ο 

πειθομένη,. μετ δὲ ταῦτα παρεφρόνησε σφοδρἆς, ὧς ἑκμα 

νῆναι, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δυστοκίαν φλεγμηνάσης τῆς μήτρα 
ὁ πυρειὸς πυξήθη. ὅπλον ὁ) ὅτι τῆς κακοχυµίας ἐπὶ τὴ 

κεφαλὴν ανενεχθείσης Ἡ τὲ παραφροσύνη μανιώδης ἐγένει 

καὶ οἳ σπασμοὶ ουνηκολούθησαν. αἱ δὲ τῶν κρισίµων ἡμ: 

ϱών περίοδοι σώδονται κῴνταῦθα, καθάπερ ἐπὶ πάντα 

τῶν ἀρῤῥώστων. εἰ δέ πού το φανείη σπανίως διαφὕειρ. 
µενον, ἐκεῖνο µόνον ἐπισημαίνομαι. 

[ή 

. ποτ. 

[20491 ᾿Βν Θάσῳ «εάλκους γυναῖκα, 1 κατέκειτο ἐπὶ τι 
ον λ ΔΛῃ δε. » ͵ , Αν 

«είου, πυρειὸς φρικωδης ὀξὺς ἐκ λυπης ἔλαβεν. ἐξ αρχ. 
σ - ᾗ κ ο 3 ” / 

δὲ περιεστέλλετο καὶ διὼ τέλεος, αἰξὶ σιγώσα ἐψηλάφ 
»” ” ΕΙ] Π Π Γ / ΄ 

έτιλλεν, ἔγλυφεν, ἔτριχολογει, ὃακρυα καὶ παλιν γέελως, 0 

ἐκοιμᾶτο, ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμὸς, οὐδὲν δυῇεε, σµικ 

ὑπομιμιησκύγιων ἐἔπείινεν, οὖρα λεπτὰ, σμικρὰ, πυρετ 

{ 

οαιι[α ογαῖ, ους {Πίο ἰαοῖία ε[Πεί ϱ ἰεἰτίσα, πεο Ροίει : 

αππϊ ρεγάιοῖ αοφιΠίαίεια εἰ Ροβεο παα]ίαπι ἀεμγατεί α 

να]άαο Ἱπ[απ]χγοί, . νεταπη εἰῖαπι ρτορίετ. ἀπΠοί]επι απῖχαι 

πῃαπηπηαίο Πίεγο, Τερτῖς ε[ι αιοῖα. Ἰπ οοπ[ρίσπο Ρος 

ε[Ι, νι]ο[ς Παπιοτίριις αἆ οαριαί [α]α[1δ ἀεἰτίαπι Επ]: 

Για εχ[ [Πε Ππππ]αὰα «οπνιι]ῇοιμες οοπ[εφιιίας ε[ε, Ὦ. 

ογείογΙοσπα ἀἴαγιιπα οἰτουίας, αἱ ἵπ οπιπῖρας αεστῖς, 1 

εἱ Ἰ]ο οοπ[ειναπίαν, ΦΙοαρί νιάθαίτγ γαχο αΠϊο(ααπα εί 

Ιαρε[ασίαίαπι, 1] ιά [ο]απι αἀποίαπια, 

ΙΧΧΣΥΙ. 

Ιπ Τ]α[ο Ὠεα]εῖς Ἱαοτε» 0µαε ἵπ 1είο ἀεοιππδεδα 

Γεῦνις Πιογγίάα εἰ αειῖα επ ΠΙΟΕΓΟΥΟ βτε[εμαᾶιε. -4ὐ ἴπ 

εἱο αίεπα «οπἑεβεδαίμγ εἰ αἆ ᾖὔιεπα παμε [επιρεγ ἔαο 

μπα γαΐϊμαδαι, ευεἰίεθαε, [εαἱρεῥαι, Ἰίοεςος ἰεβεύα 

ἰαεγγππαε πποπφιο γί[ 5 πο ἀογπιίεραι. -4ὐ αἶἴνο 1γΥ' 

ταπχεπία, [εα ηἰ]λτὶ ργοᾶίδαι, ῥαιοµπι αἁπιοπίία ὀϊδεδα 

ΜΤΙΠαΕ ἴεπμες, ραμεαε, [εῦγες αἲ Ἱπαπιμῖα ἴευες, επίγε 
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πρὸς χεῖρα λεπτοὶ, ἀκρέων ψύξι. ἐνάτη πολλα παρέλεγε 

καὶ πάλιν ἱδρύνθη, σιγώῶσα. τὲσσαρεσκαιδεκάτη πνεῦμα 

ἀραιὸν, μέγα διὼ Ἰρόνου καὶ παλιν βραχύπνοος. ἑπτα- 
καιδεκάτη ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμὸς, ταραχώδεα, ἔπειτα τὰ 

ποτὰ οὐ διμει, οὐδὲν ξυνίστατο, ἀγαισθήτως εἶχε πάν- 

των, δέρματος περίτασις κπαρφαλέου. εἰκοστῃ λόγου πολ-- 

λοὶ καὶ πάλιν ἱδρύνθη, ἄφωνος, βραχύπνοος. εἰκοσιῇ 

πρώτη απέθανεν. ἦν ταύτῃ διὰ τέλεος πνεῦμα ἀραιὸν, 
μέγα, ἀναισθήτως πάντων εἴἶχεν, ἀξὶ περιεστέλλετο ἢ λό-- 
γοι πολλοὶ 3} σιγώσα, διὰ τέλεος φρενῖεις. 

(4141) ᾿Εξ ἀρχῆς αὕτη φαίνεται φρενιτικὴ γένομένη. 

χαλεπώτατου ὃ εἰσὶν, ὡς καὶ πρῶτον εἶπον, αἲ ᾿τοιαῦταυν 
φοενίτιδες καὶ τάχιστα πάντας οἷς ἂν γένωνται διαφΏεί- 

ρουσιν. ἀλλὼ νῦν γε ὀξέως αὕτη ἄχρι τῆς κα ἡμέρας ἐξήρ-- 

χεσεν ἴσως, ὅτι μετρίως ἐπύρεξε. καὶ διὰ τοῦτο ἐπεσημή- 

νατο κατὰ ταύτην τὴν ἄθῥωστον µόνην γράψας πυρειοὶ 

ππογµπα ᾖ[γίβις. 1ΟΠοΟ ἆῑε παιμίέμτα ἀεἰϊγανϊε εἰ Τμ Γως 

εοπαρο[τιία ε[ εἰ ιαείεµγπα. ἸΙλεείπιο «µατιο [ρἰγαείο 

γατα, Ἱπαδπα ρε ἵεπιρις εἰ τµγ[ις ὑγενί[ρίτα. Ι)εείπιο 

[ερείπιο αὐ αἶνο ργοτὶαιῖο εμτδμ[επία, ρο/ΐεα ἵρ[α εροία 

Ρεγέναπ[ιδαπε, ιεφµε ἵπιππογαδαπίμτν οπαπῖμπι [ει μτη 

Ρεγάἰάεγαε, αγίάαε εμείς εἰγομππιέπί[ο,. }Ιδε[ιπιο υετξα 

ππμίια αςε πποα εοπιρο[ία Γμῖὲν νου ἀε[εείε, ὀτευίῖ[ρίγα, 

Ι1ρε[πιο γτίπιο οὐ. Ἠμίο αἆ βπετα µ[φιιε Γι [ρἱγῖ- 

εις Ταγµς, ππαστς, πἰλἰῖ οπΙΠΙπο [επείεδαι, Γεππρεγ ρα- 

πὶς εοπιεςεδαϊµγ αμ υεγδα παμίία αμὲ [ἶεπς, γεγρείιο 

Ῥ]γεηῖεΙς. 

Α Ρτίπιο Ἠπεο {αἱ[Πε ρ]τομῖί]οα νιἀείατ. Ῥυπί απίεπι 

{αΐες, υϊ ρεῖας ἀῑκα, ϱτανΙ[πιαο Ρ]γεπ]]άες5, 4ο οσΙ[ππια, 

αιιοίᾳιιοί Ππναἁιπῖ, [οἱ υΠΙ: Γεὰ πάπο φπϊάεπι Ἠαεο Γερτῖ- 

εἰίαῃς ἀομίε αά ἀῑεπι πίσεβπαιπα Ρε παπα [ε [α[επίαντ, 

{οτία[[ε απ]α πιοδίςε {ερτ]οϊίατεί. Ῥτοϊπάε, παί Ἱπῃππατεί 

Ίου, [ο1ρΗί 1η Ἰαο ππα αερτας Πεῦτες αἱ πιΒπαπι ἴεΠΙΕδ, 

Ρράἆ» 
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ον ια. λεπτοί, καὶ φαίνεταί γε τὸ τῆς παραφροσύνην 

εἶδος αὐτῇ μικτὸν ἐ μολαγηολίας καὶ φθενίειδος γεγονέναυ. 

τὸ γὰρ, οἱ λόγου πολλοὶ τῇ σεησε διὼ τέλεος ἐνδεικτικόν 

ἔσιι τῆς ιοιαύτης µίδεως. οὐκ οἶδα ὃ᾽ ὅπως οἳ εξηγηταὶ 

τοῦ ΄Γπποκράτους οὐδὲν ἔγραψαν' περὶ τῆς λέξεως ἐν ᾗ 

φησι" πνεῦμα ἁραιὸν, ὕπερ οὐχ ἕτερόν ἐστι τοῦ διὰ νὰ 

καὶ φαίνεται δὲ ἐφεξῆς ταυτὸν εἰθηκώς. μή τις οὖν Ίτου 

τῆς ἀραιότητος ἐπίτασιν δηλώσαυ βουληθεὶς τὸ διὰ γρόνου 

προσέγθαψεν, ὧς εἰ καὶ οὕτως ειρήκει, διὰ πάνυ πολλοῦ 

χρόνου. καὶ }ὰρ σὐνηθέο ἐστιν ἔνίοτε παραλιπεῖν τὸ πολ- 

λοῦ καὶ μόνῳ Ἰρήσασθαι τῷ δι χρόνου ἢ μὴ συνεχώς, 

ὥσπερ ἐπ ἄλλων αἄλλα. μηδ ὡς τὸ ταχὺ τὴν ἄνθρωπον 

τοιοῦτον ἀναπεπνευκέναι δι ὅλης τῆς νόσου δηλοῖ. ἐπιφέ- 

ρων γοῦν ἐρεῖ καὶ παλιν βραχύπραρο, ἐνδεικνύμενον κάνταῦ- 

θα καθάπερ ἔμπροσθεν ἐκ καταψύξεως οὐ μὀνον μικρὸν, 

ἀλλὼ καὶ διὼ πολλοῦ τὴν ἄνθρωπον ἀναπνεῖν, ὅπερ ὄντως 

ἐστὶ βραχὺ πνεῦμα. τὸ γὰρ αραιὸν καὶ μέγα, Μαθόσον 

μὲν ἀραιόν ἐστιν, ἧττον ὑπάρχει τοῦ πυκνοῦ τὲ ἅμα καὶ με- 

Φαµ16 νἰάείαγ Ίαες ἀε]γ]] [ροοῖοπι εκ ππε]απο]μο]ία αἱ ϱῃΥο- 

πλ ο Παβαι[]ς πη][απα: ΊἨαπι Ίου, ααἲ πιυ]ία Ιοᾳπεβαίτι 

απῖ Ρογρείαο ἰασσβαί, ο[ιειιά1{ ο]αςπιοᾶϊ πιΙκίΙοπεπ. Αἱ 

Ἠο[οίο, ος. Ηἱρρουγαο ἀπέονργείος π]]α] [οπρ[ον]ηῖ 1ι 

Ἴποο νεινα, τδὶ αἲξ, Γρίγας παναδ» αοά ε[ὶ ρεχ]πάα, ἄς 

Ρος Πμίοινααπας αἰθαο [απ9 νἰάείαν ἀεῖμεερς Ίάεαι ἀῑκί[[ς 

Ἐονία εἴβο απ τί χαγ]{α[ῖδ αασπιοηίαπι Ἰμά]σαγαί, Ῥεν 1πΠ' 

ἰογνα]]απα, αἀάτί, ασο ΠΠ τία ἀἰχιΠεί ρε ππασΏ πι αἀπιοάιση 

1πίεινα] άνω: ει επί ἀπίεγάιπα οοπ/[αείαπαι αἱ ππασηαη 

χελπαπαίας [οἰαά(αο {αγρείαχ ροτ Ιπίογνα]]απ. Αἴ ποι 

Ῥενρείιο, αποιπαάπιοάιτα 1π αλ], ΙΠΙΠΟ πεο ἀπ πε 

Υ6ΠΙ Ἠαπο Πία ἰοίο 1ΠΟΙΡο [ρίτα[ς απα]σαί, ΤΠαφας [αρά1 

χατ[αδααο Ῥτενι[ρίγα, Ιπάίσαπς αἳ Ἱ]ος τί απίεα εκ {16ΟΥ 

ἨΟΠ ῥραϊνο ἰαπίμια, Γεὰ 1πασΠο ΙΠίοχνα]]ο εἰῖαπα ΠΙΠΙΙΕΤΕΙ 

γε[ρίτατα, αιά τενετα ο[ί Ῥγενί [ρϊγιμς. Ίναπι ταγ5 ε 

πηάςΗΠςδ, οιιαίεηας Γαγ19 ο, ΙΙΙΠΟΥ «Β. [γεφαεπίο εἰ πιασ]]ς 
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΄ /΄ Π . ’ 

γάλου, καθύσον δὲ |ιέγα, πλέον ἐσεὶ ταύτῃ τοῦ μικροῦ καὶ 

ἀραιοῦ. κατ ἄμφω τοίνυν μικρὸν ἔσται τὸ βραχὺ καὶ ἀραιόν. 
καὶ φαίνεται καὶ νῦν ὥσπερ καὶ σὺν καταψύξει τοϊαύτη 

Δ ’ ση . »” ’ 

Υεγονέναι τὸ γύναιον ἓν οἵᾳ καὶ αυτῇ αἀπνοίᾳ καταλαμβανό- 
’ -” 3 υ] .. ; ’ 

µεναι γίνονται. . γράφει γοῦν ἐπ αὐτῆς κ [510] λόγου 

πολλοὶ καὶ πάλιν ἰδίως ἐρεῖ βραχύπνους, -ἡ ὃ ἀφωνίη 
9 ε. - 2 -. ’ 3 ἃ 

τοὐπίπαν ἅμα βραχει καὶ αραιῷ γίνεται πνευµατι. αλλα 
΄ Ἆ ΄ .) ” 3 .” / 3 κο 

τὸ γε διὰ χρὀνου μετὰ τοῦ ἁραιοῦ γεγθαμμένον ἀντὶ τοῦ 
Δ ’ ” 3 . 3 2η ϱ ο διὰ πάνυ πολλοῦ ἐκδέξασθαυ χρή. τὸ γὰρ ἐν ολήῳ τῆς 

/{ ; 3 , Ὁ υ ρω 

νὐσου χρόνῳ σηµαίνειν οὐ δύναται, κατα τὴν τἐλευτὴν τῆς 
ς/ / -” η ” 3 ἃ 

ῥήσεως προσγράψας, ΄ ταῦτῃ διὰ τέλεος πινεῦμα ἁραιον, 
” Ἱ Δ ] Δ ’ 3, Π .] Λ -” ο 

µεγα. το γαρ δια τέλος είωθὲ λεγειν αντὶ τοι δι ὅλης 
” ’ ” - «/ ” Δ ’ 

τῆς νύσου µέχρι τῆς τελευτῆς. ὥσπερ δὲ τοῦτο τὸ διά τε- 

λεος, οὕτω καὶ τόδε φησὶν, ἀεὶ περιεστέλλετο 3} λόγοι πολ- 
α-Ἡ Ἀ ο Δ / Δ . . ’ Ἆ 

λοὶ 3} σι]ῶσα δια τέλεος. τὸ μὲν γὰρ λόγοι πολλοὶ φρενετι- 
Δ . ι ω π . ἤ , 

κον, τὸ δὲ σιῶσα μελαγχολικον, τὸ δὲ περιξστελλετυ 

κοινὸν ἀμφοῖν, εἰ μὴ που ἄρα καὶ διὼ τὴν κπατάψυξδιν ἐνίοτὲ 
1, 

πξριξστελλετο. 

Ππαίοπιις Ψετο Πασημθ., Ἡφοίεμις ρτασ[αϊ Ῥαχγο οἱ 18Υο, 

Φεοππά παπι υἱταπΊ(αε ναι Ραννις ε[ῖ. Ῥνονίς Γρίριις εἰ 

ταχαθ. Ὑπάείπταε παπο απἶάεπα, απα[ εἰαια εα 1ο[1]6ε- 

χαΐοπε {μία πιπ]εγει]α Ἠαες, 4µα, 4ἶαε 4ρποεα, τά εί 

[αΠοσαίΐοπε ρτεμεπάππίαν, [επεηίαν,  Παφαιο ἆσ σα [οχ]- 

Ῥπ, νΙισεβπιο ἀῑε πιυ]απα ]οοιία ε[ῖ τεζίηιιε αἆ ππεη{εΠα 

Ῥγεν]ι[ρίνα,. Ὑοεῖ γετο ἀεί[εοίας [ετο αλ]αποίας ε[ἰ ος! 

Ῥτεν] εἰ χάτο Γριγίία, Αἲ νετο Ῥευ Ἰμίεγναί]α1Ἡ οπΙ Τατο 

{ογΙρίαπι Ῥτο Ίοησο αἀπιοάμπι Ιπίογνα]]ο ε[ἰ αοορίαοπά. 

Ίαπι Ῥασοο ΠΙΟΥΡΙ ἴειπροτα Πσπϊ]Πσανο ποη Ρροίε[, απαπάο 

Ἰπ Ἠπο Π[ογίαε Γοτιρβί Ἠαεο: ἸἨαῖο Ρετροίπο [ρίτίης τα- 

της εἰ π]ασηις εταί, Ἰάπι Ῥειτρείμο, Όταςςε διὼ τέλεος, 

ἀϊοεγε Ῥτο Ίοίο. πιοτβὶ {Γραίΐιο αά Βπεπα α{οιε [οἱεῖ, Εἰ 

απεππα {πχοά αι Ἠοο Ρεγρείμο, {ο Ἱ]]ιά ἀῑοιί, Γεππροι ο00- 

Ῥετιεραίατ απί πιππ]ίάπι Ἰοᾳπεραίας απί ἱποεραί ρετρείπο, 

ΊΝαπι παπ]ίαπα Ιου Ῥ]γοπΙίοοτυπι ε[, ἴαοεγο Πιε]αΠε]ο- 

Ἡεοταπα οἳ «οορογ!]τ] ε{ῖ οοπιππΙπο αγῖδφσε, αχ απαμάω οἱ 

εκ /πήροντο οοοΡστΙτεΠ 1}. 
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πξ. 
ι .. 

Ἐν «Ἰζελιβοίῃ φνεηνίσκος ἐκ πότων καὶ αφροδισίων πολλῶν 
] ’ ν 

πολυν χρόνον Θερμανθεὶς κατεκλίθη, ἀθικώδης δὲ καὶ 
3 Π Ξ 5 4 ., 3 υ ἤ - [ ' » 
ασωδης ἤν, ἄγρυπνος καὶ ἄδιψος. ἀπὸ δὲ κοιλίης τῇ 

΄ - Δ ας { .ω 

πρωτῃ πολλὰ κόπρα διῆλθε σὺν περιθῥόῳ πολλῷ καὶ τὰς 
ς / « Π Δ ; τ Δ -., 
ἐποµενας, ὑδατόχλοα, πολλα ὅμῇει, οὖρα λεπτὰ, ὀλίγα, 
.” ” 3 

3, αχροα, πνεῦμα αραιὸν, μέγα διὼ χρόνου, ὑποχονδρίου ἕἔντα-- 
σις ὑπολάπαρος, παραμήκης ἐξ αμφοτέρων, καρδίης παλμὺς 

λ ῃ « . - ς 
δια τέλεος, ξυνεχὴς, οὔρησεν ἐλαιώδες. δεκύτη παρέκρου- 

σεν ατρεµέως, κὐσμιός τε καὶ ἤσυχος, δέρμα καρφαλέον 
Δ . καὶ περιτεταµένον, διαχωθήµατα πολλὰ καὶ λεπτὸ ἢ γολώ- 

’ ’ ΄ . 

δεα, λιπαρα. τὸ πάντα παρεκρούσθη, πάντα παρωξύνθη, 
Ν ͵ 3 3 - Δ 28. ” 

πολλα παρξλεγεν. ὀγδόη ἐξεμάνη, βληστρισμὸς, ουδὲν οἴρει, 

μικρὰ ποταὰ κατείχετο. τῇ κὸ ἀπέθανε φρενῖτις. 

ΙΧΧΧΥΠ. 
Ηε[ίδοεα αἀοίε[εενς εα ροῖµ εἲ υεπογεὶς πιμ]εῖς Ίοπβο ἔεπα- 

Ῥογε Ὀιοαίμῖε εἰ ἀεεμδιῖ. ᾿Ποντίάις αμίεπι εἲ αε[ῖµα- 

θιωπᾶις εγαε, ἵπ[οπιπίς, πεφµε [εί μγεππεδαϊµγ, «4ὖὐ αἶνο 

Ῥτίπιο ἀἱοε [ἔεγεογα πιµ]ία ἀε]εοία [ιπὲ οιπα ππµ[εο Ίπι- 

πποχμπι α[[ησμ εἰ [εφιεπεῖδις ἀἰεδις αφιμεὶ εοἰοτὶς πιι]ες 

[πεία ργοἰετιπε, αΓύιαε {επμες, Ῥαισαε, ἀεεοῖογες 

/ρϊγίειες γαγιςν Ἱπαρπις εἲ Ἰοπρῖς ἰπιεγυα][ίς, Πγροεβοη- 

ἀγίογιπα εοπέεπ{ιο [μὐπιοἰίε, εεγίπφιε οὐίοπρα,. Ρετγε- 

κα εἰ ΕΟΠΕΙΠΕΠΣ οογᾶἰς ραϊριιαιιο, μΓίπαπι ππϊπαιὲ οἶθο- 

Γαπ. ΙΠεεῦπο γεπῖ[]ε ἀειίγαυϊε εἰ εοπαρο[εις εἴ ταοῦ 

εμγπιις εταῖ, ομεὶς ατἱάα ει οἰγομππίεπ/ία, ἄε]εσοπε 

πιιίίας, ἔεπμες υεἰ δ[ίο[αε, Ῥίπριμε. «Πεοῖππο φιατὲ 

ἀε[ιριῖε, επα[ρεγαῖα Γωιε οπιπία, Ἱπμίίορεγε ἀείιγαντί 

Γρε[ιπιο υε[εππεπίεν ἵπ]απῖνϊεν ]αείατίον πιεί πια 

πποάῖζος ροέιε οοπῖπεδαε. ΓΡ ε[ιππο σιαγίο οδιῖὲ Ρ]ιγε 

πίτοιες. 
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Οἱ μὲν πολλοὶ πότοι τᾶ τὲ γεῦρα βλάπτουσι καὶ τὴν 

αρ}ὴν αὐτῶν τὸν ἐγκέφαλὸν. τὰ ὃ αφροδίσια καὶ ταῦτα 
μὲν ἱκανώῶς λυπεῖ καὶ τὴν δύναμιν καταλύει τε καὶ ἄθῥω - 

στον ἐργάδεταυ. μοχθηρὸν οὖν ἀθροίδας πλῆθος ὁ νεανί- 

σκος οὗτος, εἰκότως ἤρξατο μὲν ἀπὸ πυρετῶν µετρίων, ἐπὶ 
πρὀήκοντει δὲ τῷ Ἰρύνῳ Χείρων ἑαυτοῦ γενόμενος ὕστερον 
εἰς ἠρενῖειν ἀκριβῆ περἰέδτη. Ἰγίνεσθαι δ αὐτὴν ἐδήλου 
τύτε μέγα καὶ ἀθαιὸν πγεῦμα καὶ τὸ κύσμιόν τὲ καὶ ἀεὶ 
σιωπηλὸν εἶναι τὸν νοσοῦντα, παραχροῦσαι μέτρια. τοῖς 

μὲν γὰρ κούφοις καὶ ταραχώδεσιν ἀνθρώποίς ἐπὶ σμικραῖς 
προφάσεσιν αἱ παραφροσύναι γίνονται, ᾿ τοῖς ὃ ἐναντίοις 

τὸ ᾖθος ἐπὶ µεγάλαις  αἰτίαις. διὰ τί δὲ τῷ ἀραιῷ πνεύ- 

µατι τὸ διὰ τοῦ Ἰθόνου προσέγραψε κατα τὸν ἔμπροσθεν 
ἄθῥωστον ἐπεσκεψάμέθα. καὶ περὶ τῶν καθ’ ὑποχόνδρια 
παλμών ἐν ἄλλοις Ἱὲ κῴν τῷ προγνωστικῷ διΠλθον, ὥσπερ 

καὶ τῆς ὑπολαπάρου καθ’ ὑπυχόνδριον ἐντάσεως, ὕτυ τὴν 

χωρὶς ὄγκου λέγει καὶ γίγνεται τῶν μὲν μὺῶν ἀπαθῶν ὄν- 

των, ἐν διαθέσει δέ τινι διλμένόντων τῶν ἔνδον τοῦ περιτο- 

γαΐου μορίων. 

Μα]ία φπἶάεπι Ροοι]α πεινῖς ποοοΏἰ οἱ ον1δίηΙ εΟΓΙΙΠΙ 

οθγεςτο. Ύαμις Υ6εγο ΟµΠΙ Ίαεο [αἱ ἸάεςΙί, αι ν]γες 

ομάτί εἰ ἀεριίαι. Τίαφαε αἀο]είοεῃπς Ἰο ντἰ]οία οοἱ]εοία 

Ἱμαπποταπα. αραπόάαηῖα, πιετῖίο α πηοᾶἷοῖς ΓεΡτΙρΙβ οοερί!; 

αμα απ η ἀἱε ρε]ας Ἰαρεγεί, Ἱπ Ρμτεπ{ πι ἴαμάςιμι 

οκηυ]Πβίαπα Ἰποῖσί,  Ίααι οτί Ί]απι πἹορπας εἰ 1άγ8 

Γρ]γας Ιπά:οαραί αἱ εἶα5 πηοβε[α οἱ ρεερείπα ἰαοιιτητίας 

1ποβίοε «εργα ἀείρογε, παπα Ίενεν εί {πγρα]επΙ ΠοπΗΠες 

4εΙ1 Ίενῖρας ἆςά οαι[ Παπ: οπῖ οοπίγαδ {απί πΙογβ!ς, 

4ε πιασηῖ. Όταν απίεπ Γργ(η1 ρεν Ππετνα]]απι αἀάἰάοττί, 

11. Γαρετίογε αὁρτο ἱγασίανίπας, ΕΙ 4ο Ἰγροςμοπάγογτη 

ῥα[ριίαἰιοπήθας εἰ αΏἲρί εἰ ἵπ ρταε[ασιῖθ εσῖ Τεπι 4 [10- 

πιο]11. μγροο]ιοιάκῖῖ οοΗΓεΠῇΟΠΕ, ἀ]]απι εαη, (πας {πππογε 

ραχγοί, αρρε]]ατοα αμαε {1 π0ί πα]]ο ππα[οαΙ π ντο [απί, 

[εά οὔεη[αε Γαπί ρατίες;, οππο Πηίγα Ρε ΙομαεΜ βίας Γαμἱ. 
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ΚΕ. Οἶατε ΙΧ. [δ11.] : Εὰ. Ῥα[. Ὑ. (441.) 
πη. 

[511] «οκέει δέ µου προσωφελῆσαν κατὰ λόγον τὸ γενόμε- 
νον Θέρος. τὰς γὰρ θΘερινὰς νόσους χειμων ἐπιγενόμενος 
λύει καὶ τὰς χειμερινὰς θΘέρος ἐπιγεγνόμενον µεθίστησι, 

καίτου αὐτό γὲ ἐπὶ ἑωυτοῦ τὸ γενόμενον Βέρος οὐκ εὐ- 
σταθὲς ἐγένετο, ἄλλα ἐξαίφνης Θερμὸν καὶ νύτιον καὶ 

ἄπνοον, αλλ ὕμως πρὸς τὴν ἄλλην κατάστασιν μἐεταλλάξαν 

ὠφέλησεν. μέγα δὲ µέρος ἡγοῦμαυ τῆς τέχνης εἶναι τὸ 
δύνασθαι σκοπεῖν καὶ περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς. ὃ 
γὼρ. γνοὺς καὶ χρώμενος τούτοις οὐκ ἄν µοὲ δοκέει μέγα 
σφάλλεσθαυ ἐν τῇ τέχνη. δεῖ δὲ καταμανθάνειν ακριβώς 
τὴν κατάστασιν τῶν ὠὡρέων ἑκάστην καὶ τὸ γόσήμα ἀγα- 

Φὸν ὅ τι κοινὸν ἐν τῇ καταστάσει Ἠ ἐν τῇ νούσῳ καὶ ὅ τυ 

κοινὸν ἓν τῇ κατασιάσει ἢ ἐν τῇ νούσῳ μακρόν. ὅ τι νόσημα 

καὶ Θανάσιμον, μακρὸν, ὅ τι καὶ περιεστηκός. ὀξὺ ὅ τι 

Φανάσιμον, ὀξὺ ὅ τι περιεστηκὸς, τάξιν τῶν κρισίµων ἕν 

τούτων σκοπεῖσθαυ καὶ προλέγειν ἐκ τούτων εὐπορεῖται, 
εἰδότι περὶ τούτων ἐστὶν εἰδέναι οὓς καὶ ὅτε καὶ ὡς δεῖ 

διαιτᾶν. 

ΙΧΧΧΥΠΙ. 

Γεττι ία πα] αε[ίας υἰάειιν [εοιιάμῖπ Υαἴοπεια ρτο- 

Γ1[ε. ἵαπι αε[ῖνος ππογῥος Πίεπις [ιουεᾶεις [οἰρίε, Ίιε- 

ππαἰες αε[ίας ἵπ[έφμεπς ἑγαπαπμίαι, (μαπφμαπα ἴ[ία γεγ 

/ε αε[ίας ]ιαιὰ [αδίς Γωῖε, [εἆ [μδίιο οαἰίάα, αιι[γύνα 

εἰ α υεπεῖς [ἱεις ενα[ε; Ῥγογιῖε ἔαπιεπ αἆ αἰίαιι ἔεπι- 

Ῥε[ἑαίεπα ἰγαπσηπιαϊία. «ε ἵπ Ἱπαρπα γατίε ΡΟπο ατγεῖς 

ε[]ε, τεοίε ρο[]ε ἄε ἐς φµαε ἐγαάίάίππμςν επίιππατε. 

επῖπε, φμῖ πορῖέ ει ΜΥ είς, ποπ ΊπαβΡΠΟΡΕΤΕ πηϊλὶ Τι 

ατὶο ]αἰί νἰάειιμγ ρο[]ε. δύιβιῖος αμίεπι ἕεππερογμτα απιπῖ 

/αεις ρεταί[εετε ε[ἰ οµεταε ρτειµτη εἰ ππογρος. (Ομῖᾶ 

ὐοπί Ἰιαύεαι [ἔαιμς φεῖἰ πιογδις οΟΠΊΠΙΜΠΕ εἰ ομὶᾶ ππα[ὶ 

Γαιμῖ [ιὲ φεἰ ππογύο οοπΙΊπμπε. Ἐὲ ομὶ ἰοηπδις ππογδις 

εἰ ἰειαἰς, οιμί ἴοπρις εἰ [απαδίίς: ομὶ αεµίµς εἰ [εία-- 

[ἱς, φιὶ αομίμς εἰ [απαδιίς,  δετίες Ἰΐπο ἀἰεγιπι ἴπ-- 

ἐπαεογειογίογιῃ οὐ [εγραπᾶα εἰ εἰ ργαεάἰοεπαἰ Πίπο Γα-. 

εμίιας [οἰεμιὶ ἄαιμτ. «Πίπο [ογε ε[ξ φμῖδις, θμαπάο εἰ 

οµαε [τε υἱείις ρταε[ετιδεπᾶα ταεῖο. ἳ 



- 

ΙΠΗΟΚΡΗΤΟΥΣ ΓΕΠΙ(ΗΜΙΩΟΝ ΣΤ. 

Ι4Ι Γ41{ΗΝΟΥ ΠΕΙΣ 4ΥΤΟ ΥΙΟ. 

ΜΗΝΗΜΗ 4 4. 

ΚΕ. Οµασι. ΙΧ. [ 358. 354. ] Εά. ΒὰΓ. Τε (315.) 

[555] (4149) Γαληνοῦ προοίμιον, Εις τὸ ἕκτον 

τῶν ἐπιδημιῶν {πποκράτους συ)γοαμμάτων ἐλυμήναντο 

πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν, ἄλλοι ἄλλως, ως ἕκαστος ἤλπισε πι- 

δανῶς ἐξηγήσασθαυ, τὴν κπατῷ τοῦτον λέξιν ὑπαλλάττων, 
3 ’ Δ -” 

ὥστε ἠναγκάσθην [354] ἐγὼ δια τοῦτο τήν τὲ παλαιό- 
- 3 , - ’ ς ’ ” 

τητα τῶν ἀντι;ράφων ἐπιξητῆσαι, τά τὲ ὑπομγήματα τῶν 
.. / Δ --ε 

«πρώτων ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ἐν οἷς καὶ Ζευξίς ἐστιν 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΙς ΕΡΙΡΕΜ. νι. ΕΤ 
άΑΙΗΝΙ ΤΝ ΠΙΑΙΝΜ 6ΟΜΜΕΝ. 

ΤΑΒΙΟΑ 1. 

6α]επί ρταςί{αἴ1ο. οχι Ηιρροοταί]ς Ἠβχπι 

4ε ρορι]ατῖρας πιοτρῖδ. πια] επρ]απαίοχες οοτγηρεταη!, 

1 αλίες, πα αιΐσηιε [ο νετίβπι]τει εκρ]απαίαγαπα ε[[ο 

Γρεγαμαῖ, 1ρ[ιι νετθα ρετπημίαηίες,. Όιαποβγοεπα Ργορίεν 

Ἰοο εἰ εσο νείἰετὲς οοἀϊοές Ἱπάασαχο εἴ ΘΟΣΙΠΙ ΟΟΠΙΠΙΕΠ{ᾶ- 

χα, απὶ ρεϊπιϊ Ἠθταπι Ίππο εχρ]απανεταπί, εΥο]νετο οοᾶ- 

οἷας {ωπι. Ἰπίετ ᾳμος εἰ Ζεικὶ Τατεπίίπας εί Εγγίμταεις 
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14. Οπατῖ, ΙΧ. [358. ] ΓΕ. Βα[, | ἳ (4149.}) 
ς - ια ο ο ε . - 8 ῃ 

ο Ἰαραντίινος και 0 Ζρυθραιος, Ηρακλείδης καὶ προ αυ- 

τῶν Πακχεῖὸς πξ καὶ Ἰλαυκίας. εὲ μὲν οὖν μετὰ τὸ δή- 

λώσαι τὴν παλαιὰν γραφὴν ἔλεγον ἡμαρτῆσθαυ τὴν λέξιν, 

εἰκὸς εἴη ἂν καὶ διὼ τοῦτο ἐπινοεῖν αὐτοὺς τὴν /πποκρά- 

τους γραφὴν εἶναι τήνδὲ τινᾶ, κᾷν αἀπεδεξάμην αὐτοὺς, 

εἴ 7ξ μετὰ τὴν ἐπανόρθωσιν ἑώρων διδάσκοντάς τι χρήσι- 
μιὸν τὲ ἅμα καὶ τῆς γνώμης ἐχόμενον τοῦ παλαιοῦ. ἐπεὶ 

δὲ ἐνίοτξ καὶ κατ ἄμφω σφάλλονται, πολὺ βέλτιον ἔδοξέ 

µου φυλάιτοντι τὴν ἀρχαίαν γραφὴν, αξὶ μὲν σπουδάζειν 
ἐκείνην ἐξηγεῖσθαι, μὴ δυνηθέντε δέ ποτε τοῦτο πρᾶξαι, 

πιθανὴν τὴν ἐπανόρθωσιν αὐτῆς ποιεῖσθαι, καθάπερ ὁ 
ε ’ 3 . , ϱω 3 ον ” 3 ’ Δ 

Ερακλείδης ἐν τῷ δευτέρῳ τών ἔπιδημιών ἐποιῆσατο ατα 

ἣν λέξιν ἐκείνην ἐν ᾗ γέγραπται ὃς δὲ τὸ ᾿ 4φροδίσιο τὴν λέξιν ἐκείνη ᾖ γέγρ , προς δὲ τὸ ᾿4φροδίσιον 
αἱ οὐραὶ ἔβλεπον. ἐπειδή περ τοῖς ἐξηγησαμένοις τὴν οὐ- 
ραὶ γραφὴν ἀπιθανῶς εἴρηται, τάχα, φησὶ, θύραι μὲν ἦν 

γεγραμμµένον διὰ τοῦ 9, τῆς µέσης δὲ γραμμῆς ἐν αὐτῇ 
διαφθαρείσης ἐἔδοξεν ὃ βιβλιογράφος οὐραὶ γεγράφθαι. ὃυ- 

Ν ͵ 

Ἠετασ]άος οαοπ[{επίαν, απίε α1ιο8 εἰῖαπι Βαεοβμῖις εἰ Ο]αιι-- 

οἷας εκ[Πεταπῖ. ΠΠ [απα, [ νείετεπι Ρρτίας [οτιρίπταπι 

οἀοσεπίος, 1οοιπι ε[[ε πιεπάο[απι Ρροβεα ἀἰοετεπέ, οοΠ{εΠ- 

{απσιπι ε[Πεί Ρτορίοτεα εἰ 1ρ[ο6 γεταπι Πιρροογα![ῖ [ογ]ρίτι- 

ται απο απί 1]]απι ε[[α εοβιίατθ, εογΙπηα!1ε πα ῖ ἀ1]ίσεπι-- 

εα Ρτουανοίατ, Π  Ῥοβ Ἰοοί οαβὶσαἴοπεπι «605 αἰφιίά 

πἰϊ]ο ππα οἳἵ οαείοτῖς πιασι/βτΙ ορϊπϊοπί οοΠΓεπίΙε5δ εἀοσενε 

Ρετ[ρίεεΓειη. ᾿Οπαρτορίογ απαπα 1 ποµπαπᾳπαπα 11 πίτο- 

ᾳπε οῬενγεπέ, Ἰ]]πά απλή. Ίοηρε [αμιας Γογο νιαπα εβ, Π 

8η Ποιαπι 1εοΙΙΟΠεπι [εΓν4Π5, εαν ΓΕΠ1ρεΓ Ιπίετργείατί βα- 

ἄπετο; αιποᾷ Π Ίοο Ιπίετάμπα {ασετε πεφιιϊγετίπα, 1ρίαπι 

αἴϊαπα νοπβπη] ἑα[ῇραιίοπο επιεηήανετο, «ποπ]απιοάπι 

Ηεναο]ίάος ἵπ [εοιπάο Ἰρτο ἀε πποτρίδ ρορα]αγίρας Γοοῖε 

Ίοσο ο, αδί [οπρίαπι ε[ι, αἆ Αρμγοάϊπαπα αα[ει πτας, 

Οσαεσε οὐραὶ, [ρεείαυαπί. Οποπίαιι αἲ εκρ]απαϊοτίρις 

αθς ἀῑο[ῖο οὐραὶ παϊηίπαε ργοραΡ]]{ίεν ἀεο]αταία ε[ι, {ου- 

(αν, ἀποπῖς, Ρα Θύραι Ρει Πίεναια ϐ [οπρίαπι εγαῖς 

Ἱΐποα νοτο, ια 1Π 1ρ[ο πιοάῖα οταί, αβολία Ἠρταγίαδ 



Κάῑ ΓΗ ΛΗΝΟΤ ΕΙΣ 4ΤΤΟ ΥΠΟΠΙΝΗΜα 4. . 

Εὰ, Οµάπ, ΤΚ. [254.] Ἐὰ, Βα[. Υ. (110. 
νατὺν γορ δὴ οὕτω καὶ λεπτῆς ἐνὸς ἀπολωλυίας 4 ην 

λυσθαι τὴν γραμμὴν ταύτην καὶ μιᾶς αὐτὴν ἐκφυγείσης 

καὶ κατ) ἄρχως εὐθὺς αὐτὴν ἀμυδρὰν ραφεῖσαν ἐξίτη- 

λον αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Ὑρόνου γενέσθαι, πάντων δὲ τῶν 
ὑπαλλαξάντων τὰς παλαιὰς γραπὰς τολμηροτᾶτους τοὺς 

περὶ Καπίτωγα καὶ «ιοσκορίδην εἐρίσκω πράξαντας τοῦτο. 

πύτερον μὲν οὖν ἄμεινύν ἐστιν ἁπάντων αὐτῶν ϱ µόνων 
τῶν ευλόγως µμεταγθαψώντών ἢ μηδενὸς ὅλως  µμεμνῆ- 

σθαι, σκοπούμενος εὗρον, εἰ μὲν τῷ µήκει τῶν ὑπομνημα- 

των οὐδεὶς ἔμελλεν ἀναγνωσομιένων αὐτὰ δυσλεραίνειν, ἁπάν- 
των μεμνῆσθαι κάλλιον' εἶναι, ΄ μεμφομένων δὲ πολλών, οὐ 

τούτοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς συμµέτρως ἔχουσι καὶ μόνα 
σπουδαξόντων τὰ χρήσιμα, µέσην τινα τούτων ἀμφοτέρων 

ποιήσασθαι τὴν ἐξήγησιν καὶ τοῦτο εὐθέως ἐν τῇ αργῇ 
προεῖπον, ὅπως ἀἁπαλλάττωνται τῶνδε τῶν ἑπομνημάτων οἱ 

μὴ χαίροντες τούτοις. ἐγω μὲν γὰρ, ὥσπερ καὶ τἆλλα πάν- 

τα, πολλοῖς τῶν δεηθέντων ἑταίρων χὰριζύμενος ἐποίηδα 

οὐραὶ [οπῖρίαπι Γα1[ο οκϊβηπιανϊί. Ετετί Παππ(Ι1θ Ίου πιοάο 

Ῥοίιί αἱ ππειηβγαπα ἰεηπὶ ἀειεία πι] οἱ Ίαεο Ἱπεα ἆε- 

Ἱετειάτ εἰ αὐ Ππῖο ργοῖπας 1ρίαπι ἀερί]ας ορ[οάτιήσαιια 

Γονἱρίαπι {επιρονῖς Ιοηρϊπηπϊίαίε Ῥγοχ[ας εναπι][α,. ἸΤπίον 

ΟΥΊΠΕς θπῖεπα απῖ νείεγες [ορίαγας ρεινετίογαπί Οαρῖίο- 

ποπι οἱ Ώτο[οονίάεπι αἆ Ἠοο {4οἴεπάπα απἀαςοΙ[Πππος Ίπνο- 

ΠΙο. Ἐσο Ἱίααπε ΟοΠΠΙ4ΕΓΑΠΦ ΠΠ οπιπῖαπα ΙΠοΟΓΙΗΠΙ απ 

εογαπι {απίαπιπιοάο ἀπῖ τεοίε [οπρίγας οοπιηαίαγαπῖ, αἩΏ 

πι] ας Ῥτογ/ήπα, πεπιϊη Το αεαπῖι5 {οτεί, ΠΙΘοΙΠΙ Πα οου- 

βία, Π πια]]ας 6ογήτα, ο οὐπππιεη/ανΙᾶ Ίαςο Ἰδοιγί 

Γαπί, Ἱρίογαπι Ἰοπςιιάίηεπι 4ερτε Ἰαίατας ο[[εί, οΙΠΙΠΗΤΗ 

ππεπηϊη][ε γεοίῖα Τοτε; {εὰ παπά απατά Επῖς οί Πο 

Ἠα])πδπιοάΙ [ο]απι ὀοπιπιεπίατία, Υετάπι οἴἶαπι πιοᾷεταοτα 

νιίαρετεπί [οἰαπιαπε πα ρας Παάσεαηε, πιεάῖαπι αΠαπάαπι 

1πίει πίταφαε Ίαεο εΧΙτεπια εχρ]απα[ϊοήεπι {αςογθ. Αί(Πε 

14 Παϊῖπι αἩ Ιπι]ο Τε[αίας [απ πί αἳ 5 Οοπππεη{αγ118 

γευεάαπῖ αἱ 1ΡΠ8 ποπ ἀ]εοίαμίμν. Ἐβρο εἴεπ]ι ϱπείῃ- 

αἀπιοάιπι αα πππ]ία τοδαπίῖραφ απι]οῖ ΟΡΊΕΠΙΡΕΓΑΗΦ οὐπ- 

{εοί, Ἱία εἰ Ἰια[οθ εχρ]αΠαἰ1οπες. 111οτήπα οαι[α {ασετε ασ- 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [354. 555.] Ἐά. Ῥα[, Υ. (440:.) 
καὶ τὰς ἐξηγήσεις ταύτας ἐκείνων ἕνεκα συνέθηκα. θεωρῶν 

ὃ) εἰς πολλοὺς ἐκπίπτοντα τὰ γραφύμενα πρ οιµίων τοιού- 

των ἐδεήθην. ὥσπερ οὖν τοῦτο προεῖπον, οὕτω καὶ τόδὲ 

προειπεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὡς τὸ τῆς ἑρμηνείας εἶδος ἓν τῷ 

βιῤλίῳω πάµπολυ διαλλάττει τοῦ κατὰ τὸ πρώτον καὶ τρί- 
τον τῶν ἐπιδημιῶν, ἃ σχεδὸν ἅπαντες, ἡγοῦνταυ γεγράφθαι. 

πρὸς ἔκδοσιν ὑφ {πποκράτους μόνα. τῶν ὃ' ἄλλων πέντε 

τὸ μὲν πέµπτον τε καὶ ἕβδομον ἐναργῶς εἶναι νόθα, τὸ ὅ 
ἔκτον τοῦτο καὶ πρὸ αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐξ ὧν αὐτὸς -{ἴπ- 

ποκράτης ἑαυτῷ παρεσκευάσατο, φασὶν ὑπὸ Θεσσαλοῦ τοῦ 
υἱέος αὐτοῦ συντεθηναυ. καὶ τιγὲς μὲν ἡγοῦνται καὶ αὐ- 

τόν τι παραγράψαι τὸν Θεσσαλὸν, τινὲς δὲ ἄλλους τῶν μετ 
αὐτόν. ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ τρίτῷ τῶν ἐπιδημιῶν 

καταστάσεις τέ τινας γράφευ τοῦ περιέχοντος, [355] ἐφ' 
αἷς τὰ ἐπιδημήσαντα νοσήματα διηχοῦνται. ταύτη γὰρ ἐπ. 

αὐτών αὐτὸς φαίνεται τῇ λέξει χρώμενος καὶ ἑνὼ τοῦτο 

καὶ τὸ ἐπίγραμμα τοῖς βιβλίοις τοῦτο ἐποιήσατο, τῶν ἔπι- 

στεί[[ας {απι. Τα νΥετο ᾳπαθ α πιο [οηδετεπίαν 1π να]σας 

εχίτε οοπΠάεγαΠβ, Ἠΐ5 ργοοεπι]5 ορα5 Παρ, Οπεπιαάπιο- 

ἀαπι Ιβίίαν Ἠαεο Ῥτασείαίας [απι, Τα αἱ Ἰ[ιά ριαείατῖ πε- 

οε[ε ε{ὶ, ΙοομίοιμΙ5 νιᾷε]ιοεῖ 5επι5 Ἰοο 1π Ιντο Ίοηδε 

3ὓ «ο ε[ῖε ἀϊνεγίαπι, απο 1Π ΡΓίπιο οἳ [εγίίο ἆᾳ Πιοτρίς 

Ῥοραἱατίρας Ἠρτο Ἡιρροοταίες μ{[α5, 4αοςδ {εγε ΟΠΊΠΕ5 ο0ΙΙ-- 

{επ πῖ [ο]ο αἳ Ηρροοταία, αἱ εαη{εγεπίας» Γαἱ([Γε οοἵι-- 

Γοτιρίοδ, εκ α]ῖς απίειι ααίπααα, οαἰπίανα εί Γερίῖπιαπα 

Ῥτουα] ἀἁμρίιο Γραγίο ε[ε αο Γαράτίῖος., Ῥεχίππι Υετο 

Ἠωπο 4πεπι 1π ῥριαε[επΠα Ἠαβεπιις ἵπ πιαηϊῖθμς εἰ, απίο 

αρίαπα, Γεουπάαπι, Πρταπι, οκ 16 4απαε ΠΡΙ αρ[ε Ηίρρο-- 

οχαίες οο]]ερεταί, Τμε([ἴα]απι ε]ας Πα α]απῖ οοπΠαν][]ε: 

ααἶπ εἴ ποππα]α ἁρ[αια Τμε[[α]άπα αλαμίὰ εκ Ρτορτῖα {ε- 

ἱεπίία. αά[ογιρβ[ε ορίπαπίασ: ΠοπΙ]ΗΙ νετο Ρο ἔρβαπι, 

ἱϊο5. π ΡΤΙΠΙΟ [απο αἴφιο {οχίο 1ῃτο (ααδάαπι αθγῖ οοιι- 

ΠΙαΙΊοπες Ηϊρρουγαίες. εχρομῖξ, ροβ σφιιας. πιοτρί 1 να]- 

δις σνα[α επαπιεταπίανς απο είπα ἀἰοιίοπεια ἐπιδημή- 



λαΓγαΙΠΝΟΣ Ε1Σ ατΤτο ΣΠΟΙΜΙΝΗΠΑά 4. τοτ 

ΓΕ. Οπατι, ΤΧ. 1355.] Τά. βα[, γ. (443. ) 
δηµίων νοσημάτων διδασκαλίας αὐτοῖςρ γινομµένης, οὐ τῶν 

αὐτοῦ τοῦ πποκράτους ἐπιδημιῶν ἃς ἐποιεῖτο κπατὼ τὰς 

πόλεις, ἐνταυθοῖ δὲ τοῦτο μὲν ὀλίγον ἐστίν. τὸ δὲ πλεῖστον 
εἴδος τῆς διδασκαλίας ἀφορισμοί τινὲς εἶναι φαίνονται 

πατὼ περιγραφὴν ἕκαστος ἰδίαν Ἰεγονότες, ὥστε δι ἅἄπο- 

ρἱαν οἰκείας ἐπιγραφῇ». καὶ ταῦτα τὰ δίο βιβλία συγχρή- 

σασθαί φασι τῇ τῶν ἐπιδημιῶν, ὀλίγιστον ἔχοντα τὸ τῆς 

ἐπιγραφῆς οἰκειον. ἑοικὸς δὲ αὐτοῖς ὕσον ἐπὶ τῷ χαρακτῆ- 
οι τῆς λέξεως τὸ τέταρτον, ἀπολείπεται πάµπολυ τῷ χρη- 

σίκῳ τῆς Θεωρίας. ὕὅσου δὲ Θεσσάλου καταστᾶσεις ἐπέγρα-- 

αν τὸ προκείμενον βιβλίον τοῦτο, προδήλως ἥμαρτον. 

αρκει γάρ µου ταῦτα προειρῆσθαι, 7εγραμµένων ἐνίοις τῶν 
ἐξηγητῶν καὶ ἄλλων οὐπ ὀλίγων, ἃ διὰ τὸ μὴ βούλεσθαυ 
μηκύνειν ἀκόλουθον ἦν παραλιπεῖν. 

σαντα 1ἱ]15 αἰἴτΊβιετε Ηϊρροοταίε5 οοπ/[ρΙοΙίαχ εἰ Ἠαπο οἨ 

οαιι/απι Πβγοταπα 1η [ογΙρίΙοπεπι {αλεπα Γεοιί, Ρροριἱατεςδ 1ρ[ο8 

αΡρε]]αης, πταεςε ἐπιδημίους, αιπῑα ἆε πιοτρῖς 1π Ῥορα]απι 

Ραΐπι [αενιεπῆρις ἵπ 1ρᾷ5 αδΙίΙσ; Ποπ ἐπιδημιῶν, Ίος 

ε[ι 4ε α1ρῃας ἨΗιρροοταίῖ Ῥετορτιπαϊοπῖρας απ1ρας πια]ίας 

οἴνίίαίος ΡεγαστανΙ.  Ἱπ ἆπορας απίσια ή Ἠβγί Ίιαεο 

εΠ εχῖραα ῥροτίίο, [εά Ῥ]ατίπια ἀοοίγῖπαε Ῥογίίο αρΠοτι[ατῖ 

αμ]άαπι ε[ε ν]άεπίατ, Πησι] Ρτορτῖα οἰγουιπ[ρεοίοπε {6- 

ραχαΙΙ,  ΌΏιατοε ἆπο ά Ηῦτί οππι Ρτορτῖα ΙΠ{ΟΓΙΡΗΟΠΟ οᾶ- 

γεγεΠί, αἱἴογΏπι «οΠΙπππεπα [α[εερ][αε ἀῑοαπίατ, αἱ εἴ 1ρΠ 

τιάε]οεῖ ροραἱατες γοσατεπίατ, 4 ααπα ΠΙΙΠΙΠΙΠΠΙ ΤΠ 15 ϱΟΠ- 

Ὠπετείατ, ᾳποά 1ρί τη[οτ]ρίοπί εοπ[εη[]τεί. Οματίας αἩ- 

ἴεπι Ρεν 1ϊς ]οομ{]οπ]ς {οτπια Ρε], οοπῖεπιρ]αΓἴοπ1β 

αΠλίαίο Ίοηφε [αρεταίαν. ΟὈμίοιπαμο νεχο Ἠβργαπα Ίππο 

[εκίαπι Τμε[ίαΙ εοπ/Πίποπες αρρε]]ανεταπί, ππαπῖΤεβο 

{α]λαπίαν.  Ηαεο πω ρτασΙκ] τε [αμ Πί, αμάπι εἲ α]ῖα 

ἨΟΠ Ῥαμσα α ααἱριισάααα εκρ]απαϊοτίριις [οπρία Γπετῖηξ, 

ᾳπας, πε Ἰοπρίοτ είἴεπι, ο«οπσταεας {μἳ ρταεϊοτιηϊξίετο, 



πο 1ΠΟΡαά1ΟΥΣ ΙΟ ΠΙ{ΗΠΛΠΙΙΟΝ 51’ 

Εά. Οἶνασι ΙΧ. [ὅ55.] ΓΕ. Ῥα[, Ῥ. (149.) 

Οκόσησιν ἐξ ἀποφθορῆς. 

« .. . - .] Δ ά ” Π 

΄4παξ εἰπεῖν τινα κοινὸν λογον ἐπὶ κοινῷ πράγματι 
” ὃν 2 ς ’ Ἆ Ν 3 

διέγνωκα. τῶν δὲ ἀναγιωσομένων ἑκάσιῳ κατα τὴν οἰκέίαν 

Φιάλεκτον, ὅπως. ἂν. ἑαυτὸν πείσει γράφειν. ἐξεστω. τινὲς 
Π Δ 5” Δ -” -” ” 3 ς , ην 

μὲν γαρ ὅσῆσυ δια τριών συλλαβών, ἔνιοι ὃ ὁκόσῃσι δια 
, ” ι 3 ΔΝ ” Π ; ς [ή 

τὲσσάρων ἔγραψαν.. ένιου ὃ οὐ διὰ τοῦ κ γράφουσιν ὁπό- 
3 Ν » λ ’ ’ φ 

σησιν, ἀλλὰ διὰ τοῦ π τὴν δευτέραν συλλαβὴν, καθάπερ ὁ 
3 ο { .) Δ ιά ΔΝ -” 

Λαπίτων οὐ τοῖτο µόνον, ἄλλα καὶ παντα τα τοιαῦτα. δια-- 
.) ς, « η 4 - 2, , 

Φξρευ ὃ ουδὲν ὡς πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα γραφει οὔ- 

πως ο) ἐκείνως, ὧστ. ἄμεινον εδοξέ µοι μόνος ἐκείνας τῶν 
- ο ε ς Ν 3 , υ] ης . μα ε 

7οαφῶν προχειριξεσθαι κατὰ τὸν λόγον, ὅσαι πο δηλουμενον 
5 ; Ν τι 3 ω / - / Π 

ὑπαλλαττουσε, τας δὲ ἓν αυτῇ µὀνη τῇ λέξει διαφερομένας 
3, -” ’ . 3 . ς Ἂ 

ἄνευ τοῦ καὶ τὼ πράγματα μετακινεῖν ἐπιτρέπειν ὡς ἂν 
ο λ ’ ν Ἆ λε’ αν ύ9 τν » ος ον ο 

ἐθέλῃ 7ράφειν καὶ λέγειν ἑκάστῳ. αὖθις ουν ἄφψ ἑτέρας 

Οιµδιώεμπφιιε επ αδογιµ. 

Οοιππππεήι αἰἴαπεα ΓΕΥΠΙΟΠΕΙΑ ἆθ 1ο οΟΠΙΠΙΙΠΙ Γεπιοὶ 

ἰαπιεη. [ασεγο οοη/[Π ας ομ]νίς απῖεπι Ἰεοίπτο [παπι Ρο- 

Ῥιίαπι πσααπα. αξ Πριν [ογίρεγο Ιοραί. Νοππα1. αῖ-- 

ἀθιη ὅσησε Ρτίπιαπι ἀῑοίίοπειι εκ Πριας [γ]]αρίς οοπ/[ίαπ{ειι 

Γοτῖρ{εναπέ, αἰ]ᾳαί νετο ὀκύσησι εκ ϱπαἰπος, απἰάαπα ποια 

Ρε; κ [ουἱριπί ὁκόσῃσιν, [εὰ Ῥρεν π [εοππάαπι [γ]]αβαιη, 

ο πεπιαζμιοάσαι Οαρίίο ποἩ ἵπ Ίου Πιοάο, ΎεγΙπα εἰἶαπι 1 

οπιπίρτις α]ῑῖς Πα] αςπποςί ποπιϊπίρας {εοί, ΔΙ] απίοιι 

ΤΙ15 οροταπι Ίοο απ 1ο πιοάο [ογρ[οτίς Ιπίετεῇ, Όπο- 

εἶνοα τπε]ίας ε[[ο πΙ Ρρετ[αα, [ εας [οἱαπ [οπἱρίιγαν 1π 

πηςΙ6 ΟΟΙΙΠΙΘΗ αγ 1ἱ8 αἴίπ]6γο, αππο [επίεπίίας ΠσηϊβοαίΙοπεπα 

Ρεγιπίαπί; απαθ γεγο [οἱ15 νεγβῖς, Γεπίεπίῖα πιϊπῖπις γΙο- 

Ιαία, ἀῑ[Γεπαπε, 6.5 οἱ1]άδᾳαο ατβ]ἰτίο [οπῬεπάας ασ ΡΓο- 

{[εγομάαςδ ρεγ][ετο. Πτα 1ριίας αὐ αἰίεγο ΙπΙΠο Γαρτα 



ΙΓ Τ44ΗΝΟΣ ΗΙΣ αττο 1ΠΟΠΝΙΗΠΙ4{ 4. Τ09 

Εά. Ὅματι. ΙΧ. Γ205. 3σ0.] Ἄ Κὰ. βα[. γ. (4 42.) 
άρχης ἀναλαβων τὴν προγεγραμμένην ῥῆσιν ἐπὺ τὴν. ἐξήγη- 

σεν αὐτῆς τρέψομαι. 

ῥ᾽ 

[556]. “Οκύσῃσε ἐξ αἀποφθορῆς περὶ ὑδτέρην καὶ οἱδη- 
µάτων ἐς καρηβαρίην ερθεεώς καὶ κατὼ τὸ βρέγµα αἳ 

"ὀδύναι καὶ ὅσαι ἄλλαι απὸ ὑστερέων, ταύτησεν ἐν ὐμτω 

ἢ δέκα μησὶ εἰς ἰσχίον τες 

«. ” ς 3” 3 Ὑ -” 

Ὁ καλοῦσιν ἄμβλωσιν οἱ 4ττικοὶ, τοῦτο συνήθως 
ε ’ 3 Δ 3 ’ ] Ν ε” Π Ν 

/πποκρατης αποφῦοραν ὀνομαξει καὶ τα ῥήηματα δὲ τὰ πε- 
, - , - Δ Ν ς ΝΑ ” ” 

οικείµενα τῇ προσηγορίᾳ τῇδε καὶ τας ὑπὸ τῶν γραμματικών 
3 , υ σΨ 3 Π 4 

ὀνομαξομένας µετοχας ἄνάλογον αὐιῇ γράφει. τὸ ὃ ἆμ- 
» /’ 3 - ”» 3 39 ἜἩ 

βλώσκειν, ἴσως }άρ τις ἄγνοει καὶ τοῦτ αυιὸ, κατὼ τῆς 
3 - ” ἑ ’ 3 « 3] 

ἀτελοῦς τῶν ἐμβρύῶν ἐκπτώσέως ἐπιφέρουσιν, ὅπως ἂν ᾗ 
- Δ ’ « .. ” ' ιά -- . 

γεγονυῖα, καὶ τὰ Φάρμακα δὲ τὰ τοῦτο ἐθγαξόμενα καλοῦσιν 
5 , Δ Δ ρα Τ ς Δ ” ’ ο] 

αµβλωτικα. το μὲν οὖν σημαινθμενον υπο της λέξεως ἅπαξ 

ΡοΠίαπί ἀἰαβίοπεπι τερείεπο αἆ ἴρβας εκρ]απαἴοπεπι πιο 

«οοπγετίἰα!η. 

1]. 

Ομίδιζεμπφιε ες αὐογιμ εἰ μεετὶ εαπιοτίδις αἆ εαρἰεῖς µτα-- 

ο υιίαίεπι οΟΠπΡΕΓΥΕΙΤΙΕΙΗ}: α[[εεεις, τς αἆ [πειμμὲε Ἱπαρίπηε 

ἀοίογες [τε εἰ ο µίοιηιφµε εαειετὶ αὖ μιεγὶς οτίμηίμην ἐῑς 

Οειο αμὲ ἄεεεπα ππεη[ιδας ἵπι ἰ[εἰίμπα ἆε[ιπιηῖ. 

Οιοά ΑΙῑΟΙ ἄμβλωσιν, Ἰά ε[ι αὈοτίαιπι γοεαπΕ, 1 

Πιρροοταίε ἀποφθορᾶν, Ἠοο ε[ι ἀερετά[ίοπεπι αρρεΙ]ατα 

εοπ/{αεν1ῖ εί γΥεγρα Υετο ιο αρρε]αῖοπῖ οοηβταεπ!ῖα εἳ 

α σταπιπηα[]οῖ γοσαία ρατ[οῖρία 1Ρᾷ Ρτορογίίοπε απαάγαή- 

Πα [οπΙρῖί; ἁἀμβλώσχειν απίεπι, Ίου εΠὶ αρογχΙ, [οτία[]ς 

«επῖπι απἹερίαπι εἴ 1 ἐρίαπι Ισποταί,, 4θ Ἱπιρετξεοία {οείαπα 

επιι/ποπε, πίοππφαθ {αοεία {πετ Ῥτοπιποϊαηί: πιεᾷισα- 

πιεπία «αοᾳμ6 14 Ρταε[ίαπίῖα απιρ]οίῖσα, 14 ε[ι αροτίῖναπι 



ο. 1ΗΠΠΟΝΡΑΊΤΟΥΣ ΕΠΜΙΙΗΊΤΙΩΝ ΣΤ 

Εὰ. Οµαί, ΣΧ. Γ256.1 Εά,. ΒαΓ. Ύ. (442. 44. ) 
εἰρῆσθαι νῦν ἀρκέσει, τών δὲ χρησίμων ἀρκτέον Ίδη τοσοῦ- 

τον ἐπισημηναμένους, ὡς ταύτην τὴν ῥῆσιν (449) οἳ πα- 

λαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν ἓν τῆδε τῇ λέξε γράφουσιν. ὁκόσησιν 

απὸ φθορῆς περὶ ὑστέρας καὶ οἰδημάτων εἰς καρηθαρίας τρέ- 

πεται, φθορὰν, οὐκ. ἄποφθορῶν βουλόμενου δηλονότυ τὴν 

ἄμβλωσιν ὀνομάδειν. οἱ δὲ προστιθέντες τὴν ἐξ πρὀθεσιν, 

άποφΌ ορὰν δηλογότᾳ αὐτὴν ἐβουλήθησαν καλεῖσθαι. καὶ 

φαίνεται (ιὲν οὖν οὕτω πολλάκις ὀνομάξειν /πποκράτης. εὲ 

(ιέντου καὶ νῦν ἄδηλον: ὥσπερ ὃ' ἓν τούτῳ, κν διαφερὀν- 
τως Ἰράφωσε, τὴν. αὐτὴν τοῦ λόγου φυλάετουσι διάνοιαν, 
οὕτω κῴν τῷ περὶ ὑστέρας πληθυντικώς 1. ὑοτέρην ἔνικῶς 

Ἠ καρηβαρίην Ἠ καρηβαρίας πληθυντικώς, οὐχ ὑπαλλάττουσο 

τὴν τοῦ λόγου διάνοιαν. ὕὅθεν ἐγὼ Γαληνὸς παρητησάµην 

καὶ τοιαύτας ἐν τῇ λέξει διαφωνίας κρίνειν, ὕσαι τῶν ὅη- 

λουμένων πραγμάτων οὐδὲν ὑπαλλάττουσι. τὸ γοῦν λεγόμε- 
γον ὑφ ᾿πποκράιους τοιοῦτὸν ἐστιν. αἷς ἂν γυναιξὶν ἐπὶ 

{αοΙεπί]α παπουραπί. Φσπϊιῃοαίαπι απϊάεπι ἀῑοίϊοπίς Γεππε] 

Ἠσπο ἀῑκ][α πριπάα Πί; πιοχ π{]ίοτα ΙΠοΙρΙεπιΠδε ιά 

ἰαπίυνα Ργῖαδ αζπιοπεβίπιμςδ νείεγε οκρ]απαίογες ἀῑοίΙο- 

Πε Ἰ]]απη 1π Ἠαο ρατίε Ἱία [ογΙρ[Π/Γε, αιΠβαδοάπαῖἹε α ῥρεΓ- 

ἀπίΙοηπο οἶγσα πῖεγος οἱ ἰππιοπρας Ἱπ οαρῖ15 σταν]ίαίος 

οοπνετΗ στ ΡετάΙοΠΕΠ}, ΠΟΠ ἀερετάιίοπεπι, γο]επίε 

ΙΡΓΙΠΗ: αΡογίαΠΙ  ΠοπΙπαγθ, ΑΙ νετο ἄε ΡτβεροβΙΙοπεπα 

αἀ[πησεηίςας, ἀερογά1ίίοποπι {οι]1οεί 1ρίαπ αρρε]]ατε νο]πε- 

ταπί, αἶφπε Πα [αερίις Ηιρροοταίες αρρε]]αν][[ο 4εργεμεῃ-- 

ἁῑίανσ ΠΠΠΙ Υεγο ϱἰ Ἰοο οσο Πα {εοεγΙίέ, οΡ/οπταπι ε[. 

Οιοεπιαάπιοάμπα αιίοπι 1Π Ἰαο ἀῑοίίοπαο οαίΠ νατῖςδ πιοᾷ]5 

[εγῖραπί, οαἆσπι ἵαπιοι ογαἰιοηῖς [επίεπίία τοἰϊπείασ, τία 

{ αιῖς πίεγος Ῥ]ατα] Πππιετο απί πίοταπι Ππρι]ατί εἰ σᾶ- 

ΡΙΙ15 σγαν]ίαίοπι απί σγαν]ίαίες ἀἰκετι, ογαἰϊοηπῖδ ππΙπΙπιο 

Γεπίεπίϊαπι νατῖαϊἰ,. Όπα ἆε οαµ[α αἱ εσο αεπις ας Ίπ 

Ἰοομίῖοπε ἀἰ[Πεμῄοπες ααπῖα τεναπι Ποπϊβοαίαταπα παπα 

Ρεγπιπίαηξ, τεσεη[επᾶαςδ εχαηἹΙπαπάαδᾳαε πεααιαπα ]αά]-- 

οανΙ. Οσοά Ισίίαν αὖ΄ Ηιρροοταίε ἀῑοιίαν» Ἠοο ε: Ομ(--] 



ΛαΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ 4γΤΟ ΣΠΗΟΙΜΙΝΗΙΠΑΙ 4. 80 

Γὰ. ρωσ: ΤΝ, ον 857. ] Κὰ. Ρα[. Ἐν (4459) 
ααῄιθόρς τῶν ἐμβρύων, οἰδήματα ἐχούσαις, ἐν τῇ ρδα 

κατὰ συμπάὔειαν ακολουθήση καρηβαρία, ταύταις κατὰ τὸ 

βρέγµα γίνεσθαι τὴν ὀδύνην. ὠὡσαύτως δὲ καὶ ἄλλας καρη- 

βαρίας, ὕσαι διὰ τὰ τῆς μήτρας πάθη γίνονται, κατὼ τὸν 

αὐτὸν λύγον ἐρειδούσας ἔχειν τὰς ὀδύνας εἰς τὸ βρέγμα. 
πρὠτον μὲν οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐπιοκέψασθαι τὶ ποιδ 
σηµαίνει τὸ τοῦ οἰδήματος ὄνομα, Φαίνεται γὼρ ὁ {ππο- 

αρατης αεὶ, καθότι δέδεικται πολλάκις, ἅπαντας τοὺς πα-- 

ϱρά φίσιν ὄγκους οὕτως ὀνομάξειν, ἐάν τὲ ἀνώδυνοι καὶ 

σκληροὶ τυγχάνωσιν ὄντες, οὓς ὀνομάξουσιν ἰδίως σκέρῥους, 

ἐάν τὲ ὀδύνην ἔχωσιν, οὓς ὀνομάξουσιν ἰδίως φλεγμονὰς, 

[9507 ] ἐάν τε ἀνώδυνοί εἰσι καὶ χαῦνοι, καλοῦσι δὲ μόνους 
τούτους οἰδήματα, νυνὶ μέντοι Φαίνεται τοιούτων οἰδημάτων 

μνημονεύειν, σα τὸ Ἀρονίσαι δύναται καὶ καρηβαρίαν ἐρ- 

γαάσασθαι, τουτέστε τῆς κἰφαλῆς. ὅτι μὲν οὖν ἐπὶ ταῖς 

διαφ θοραῖς τῶν ἐμβρύων εἴωθε γίνεσθαι τοῦτο, τὸ φαινό- 

µενον αὐτὸ μαρτυρεῖ. τίς ὃ ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ μᾶλλον τῶν 

ἄλλων τῆς κεφαλῆς μερών ὀδυνᾶσθαι τὸ βρέγμα πειρα- 

Ῥα5 ππ]ετῖρης εκ {οείμπι αὐογία οεεππαία, 14 ο[ί Ίππιο-- 

166 ΙΠ ΠίΕΤΟ ρα Ῥευ οοΠ[επ/ηπι σταν{ία5 εαρ1ἰ15 αςοοϊἆε-- 

η, Ἠ5 ἵπ Πμοϊρῖε ἆο]ογειῃ εχκοϊἰαγῖ, ἨΠεο ΠΟΠ δί α]αβ 

εαρΙΙ16 σταντίαίας, απάθεαπ(ιε εκ πεί αΠεοιίριας οσιαπίας, 

εαἀεπι ταίϊῖοπε βποὶριί αἀμαετεηίε5 ἆἀοἱογε οοµοίίαΓθι 

Ρνμαμπα ἀριίατ απ] οεάεπια[]δ ΠΟΙΠεΙΠ Παδηϊ]ῃοεί, οοπ[ιἆε- 

χαγε ορΏ5 ε{. Ὑπάείαν επῖπι [επρευ Ηἱρροσγαίες, τί Ρ]6- 

ταΏ](πε οβεπ[απι ε[ῖ, οΠΊΠε5 Ῥταείεχ παϊιγαπι ἴπππογες Ίος 

νοοαρι]ο ΠΟΠΙΙΠάΧΕ, {νεο ἆο]οτο οατεαπὲ ἀπτίαο πι, 

αυοβ Ρτορτίε Γεἴχγ]ος Ογαεοῖ αρρελµαπί, βνε ἀοίογεπι 1π-- 

{εγαπέ, αιιος Ρμ]ερπιοπας, 14 εἰ ΙπΠαπιπΙαΙοηςς, Ρτορτῖθ 

νοσαηπί, [νε αβδαιε ἀο]οτε Ἰαχὶ αἰφπο πιο]]ες [Πί, 108 

νετο [ο]ο οεἀεπιαία Ονταεοί αρρε]]απί, Ίπ Ῥγαε[εηίῖα [απο 

νιἀείις ΘΟΓΙΠΙ ΤΠΙΠΠΟΤΙΠΙ ππεπϊηΙ{ε, αἱ ἁῑπίῖας Ρεγπιᾶ-- 

ηεγε εἴ οαρ1Ι ρταντίαίεπι 1η{ετγτε ναιεπί. Οιιοά ἵπ αΡοτίῖ- 

Ῥα9 αιάσπα 14 ονοµῖτε [ο]εαί, 18 1ρία [επβριδ αΡρατεΠΒ 

1ε[αίυσ, νεγαπι απιά Πί ἴπ οαµ[α, 4μ4το ΙΠίΕΥ α]ία5 οαρῖ- 

το Ρατίε Ππεῖραί πηαρί ἀο]οτο αΠιοἰαίινν αιἆαπα Ἠα)ας 

ΟΑΙΕΝύ6 ΤΟΜ. ΧγΙΙο ξεο 
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Εά. ΟΠανι. ΤΧ. [357.] ΓΚ. Βα[. Ρ. (414. 
σθέντες εὐρεῖν ἔνιοι τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἀλλήλοι 

διηνέχθησαν, ἔνιοι μὲν τὸ κατ ἴξιν, ὕπερ ἐστὶ τὸ κατ εὖὐ 
Θυωρίαν, αἰτιασάμενοι τοῖς μὲν γὰρ κατ ὀσφύν τὲ κο 
ὕλως τὴν ῥάΧχιν ἐν πάθει τινὶ γἐνομένοις µορίοις ἐπὶ τὸ 
ὀπίσθιον ἐγκέφαλον ἀνήμειν φασὶ τὴν εὐθυωρίαν. τινὲς ὁ 

καὶ τῆς μήτρας αὐτῆς τοῖς μὲν τὰ ὄπισῦεν πάσχουσι τ 

κατὰ τὸ ἰνίον φασὶ συμπάσχειν, τοῖς δὲ τὰ πρόσω τ 

κατὰ τὸ βρέγμα" τινὲς δὲ ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τοῦ κατ ει 
Βυωρίαν, ὃ δὴ καὶ κατ ἴξιν ὁ “/πποκράεης ὀνομάξει, συμ 
πάσχειν φασὶ τῇ µήτρῳᾳ τὸν ἐγκέφαλον, ὡς ἂν νευρώδει μιά 
ρίῳ νεύρων ἀρχὴν ὄντα αὐτὸν καὶ διὰ τοῦτο γίνεσθαι τε 

καρηβαρίας, ἅτε δὲ πλείστου κατὼ τὸ βρέγμα κειμένε 

τοῦ ἐγκεφάλου, κατὰ τοῦτο διασηµαίνειν μάλιστα τὴν ὀδι 
νην. ἔνιου δὲ ἀσθενέστατον εἶναι τοῦτο τὸ µέρος τῆς κεφε 

λῆς εἰπόντες εἰκόεως φασὶ µειξόνως τῶν ἄλλων αὐτὸ πάσχει 

ὕσοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν µέσων τοῦ. ἐγκεφαλου τῶν κατα : 
βρέγµα ἐπὶ τὰς μήτρας γεῦρα πεφυκέναι λέγουσε, τούτο 

οὐδὲ μεμιῆσθαυ καλὸν, ὥσπερ ἴσως οὐδὲ τῶν φασκύντς 

Ἡβγί  εκρ]απαίογε Ἱπάασατο οοπαΙ ἀπίεντ {[ε ἀῑ[πεπίτα 

ΑΙ επ]ηι Πίππη ο γοσίοµ6, αἴιεμι Ογαεοί κατ ἴξιν νοςαη 

σαα([απίαν: Ἱαηβογπα παπα οἳ Ῥ]απο ἁοτ[ίΠ Ῥαγῖρι 

α[Πεοῖι αλίᾳιιο ἀῑγεχαίῖδ, ἵπ ροβεγ]α5 οετεβταπα Πίς τοςί 

(αάἵπεπα ρε πεγα ατιπανίς ποπ εί 1ρ[15 πἰεχί ρε 

Ποανίοτίριας ραγαδας α[εοίί οοοῖριαῖ, Ῥτιοτῖριι Πποῖρ 

αΠεοίπα ραγοίρατο {ε[απίατ,  Ὑεταπι αμ βίας τεοίῖίι 

ἀἵποια, «παπι 6ἱ κατ ἴξιν ΗἩἱρροοταίος ποπαπαϊς, ἀἰπα[ίει 

τος, οογεῦγισι απ οοπ/{οΠΓαπα [εν]. αΠεσοπα ἀαοῖ «ΟΠΙΘΙ 

ἀαπί, π[ροίε Ύ«παε πογνοία ραγοπία Πέ, οεγεβταπα  γει 

πεεν]5 ογ]ρίποπι ῥγαεροαί, αἶἴαπο Ἰάοιτοο οαρΏῖ5 σναν!ϊαί: 

ον: [εά απαπ. Ρ]ητίπια οεγερτῖ Ῥαιδ 1π Πποῖριίε Ἰοσαίτι 

Ρτορίογεα «ο ΙΠΧΙπΙοΟ Ίοσο ἆοἱογεια [οπή  ΔΙΠ Ῥατίει 

Ἠαπο οαρῖῖς Ππβγπηβππηαπι ο[ῄα ἀῑσεπίεο, 1ά6ο εἴ ππαρ' 

απα1 αἶίας ουποχίαιι ε[[ε νι αἴπτπιαπί, (Οαείεταπι αϊἲ 

εκ πηο(1ῖς οεγεργῖ ρατῖριις 1π Πποῖριίο ροβ1ς 11 αίοι 
Πεγνος ἀείοεεπάεχο α)ιπῖ, Ἠθφιιο αἲ 1ρ[ογαπῃ ππεηίίο [ία 
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Γ4. Οἶασι. ΙΧ. Γ[25τ.] . Εάν Ῥαῇ, γ. (445.) 
διότι ρω δης 2) μήτρα, διὰ τοῦτο αὐτῇ συμπιίσχεν τῶν 

νευρῶν 3 ἀρχή. πῶς γὰρ οὐκ ἂν ἐγγὺς μᾶλλον ὂν τὸ περι- 

τόναιον καὶ τὸ ἕντερᾳ καὶ ἢ γαστὴρ καὶ τὸ διάφραγμα 

συνεπάθησεν αὐτῇ, νευρώδη γε ὄντα καὶ αὐτά. τούτων δὲ 

ἔτι χείρους οἱ λέγοντες τοῖς ὄρχεσι τὸν ἐγκέφαλον συµπά- 
ἡ Ν 3 Ν 3 3 

σχειν, ἐπειδὴ καὶ αὐτοὶ την αὐτὴν ἔχουσιν . οὐσίαν ἐγκε- 

φαλῷ καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῇ μήτρα, καὶ γὰρ καὶ ταύτην ὄρ- 

χεις ἔχειν. ἐὰν δὲ καὶ τῶν ἔτι φαυλοτέρων ἢ κατὰ τούτους 
΄ 3 3) , 

μνημονεύω, τάχ ἄν τις ἐγκαλέσει µου καὶ φήσει μηδ ὧν 
φ » ” -- ) / Ύ Φᾱ. 

ὀλίγον ἐμπροσῦεν εγραψα μἐμνησθαί μὲ. καλλιον οὖν ἦν 

παρητημένον τὰς Φφλυαρίας αὐιῶν ἅπαξ μηδ ὅλως ἔτο µνη- 

μονεύειν ὧν εἰρήκασι. τῶν δὲ λεγόντων γευρώδη τὴν µή- 

τραν εἶναι κατὼ μέν τι σημαινύμενον αληθῆ τὸν λόγον 

ἡγητέον εἶναι, καθ ἕτερον δὲ ψευδῆ. τρία γάρ ἐστι γένη 

σωμάτων ὁμοιομερῶν ἐν τοῖς ζώοις ἄναιμά τὲ καὶ ἀκοίλια 
’ ΔΝ 3 ε. 3 - . 3 3. ε] [ ᾽ 

φαινόμενα, τὼ μὲν ἐξ ὁὀστῶν, τὰ ὃ ἐξ ἐγκεφάλου καὶ νω- 

ο1ρηῖ Γαπῖς Ποπί πεφπε εἰῖαπα 11 {οτία[ε, απϊ α[Πετππί 

αἰῖα πεγνοίας πίετιι ε[ι, 1άεο Τρίο ραϊιεπίε βπιπ] οἱ πεν- 

νοτΗπ Ῥγϊποιρίήπα α[ῃοὶ; - ος ΠαπΊ(µε ΡογΙΙΟΠαΕΙΙΠΙ πίθγο 

νιοϊπῖα», ἀπίεβήπα, τεμΙτ]οι]ς, [ερίάπα ἵταηδνεγ[απα, αυοά 

εἰ ἀρία πεχνοία [πῖ, Ποια 1π οΠεοίααπι π[εγί Ῥαγίιοῖρα- 

Ποπεπι γαμαπίατὸ Οπαπι 11 αάλαο 111 ηασῖς ἆαπιπαπάᾶϊ 

Γαπί ααὶ πα ουπα ἱε[ήρας «ΕΓΕΡΓΙΙΠΙ α[Ποί ἱταάμηέ, φ1ο- 

πῖθπι εἰ Τρι εκ εαάεπι παϊετία, εκ πα οεγεργαπι, ογθαῖὶ 

{απίς αἴᾳιπε 14εο ἨΙ]Η] πταπι, Π αί πετ αΠεοίαςδ 6εΓε- 

Ὅτυπα [επαί, απαπάοφαϊάεπι εἰ Πίεγο ἰε[ες Ιπ]αετο[σαπΕ, 

Ομιοά[ι 4 μιπο ταάῖοχες 1 τεοεη[πετο, {οτβίαπ πιο πῖς- 

Ῥίαπι ἀποτεριετί εἰ εοταπι πα [αργα Ῥο[αϊ ΙΠΙΠΠΕΠΙΟΓΟΠΙ 

αΡρε]]ανετῇ. ῥῬαΐπς Ἰσίίατ {αοετί Ἱρίογαπι ηισῖς Γεπιε] 

Ρο[μαβιῖ πεπαφᾶαπα απιρ]ις 6ογαπι απο ἀῑκοτιπί 

πιεπ]ηϊ[ε, ΑΙ εογΙη ΓΕΙΠΙΟ οὐΙ πεγνο[απι είε πα{ετήπι 

ῬταεΙσαηξ, θομπά παπι αΏοπαα ΠρπΙπσαίΙοηεπι νετης, {[6- 

εππά η αΠάπαπα {α][ις ε[ε ρπίαπάας εΠ. Ἔνία επί Επιῖ-- 

]ατίαπι ϱΟΥΡοζαΠα 1π απ]πιαΙριις 6επετα [αμΕ, παε οἱ εχαη- 

δυῖα εἰ πα οατεηία ν]άεπίασς Ἡοταπι αΠααα εκ οΠΡιδ, 

Εεοεοςο 
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χά. Οµατι. 1Χ. [357. 808.] Εὰ. Γα[, . (4441.) 

τιαίου, τὰ δὲ ἐκ μυών φυόµενα. ὀνομάξεταυ δὲ ὑπὸ μὲν 
“Ιπποκράτους τοὐπίπαν τὸ μὲν πρῶτον αὐτῶν εἰρημένον 

σύνδεσμος, τὸ δὲ δεύτερον νεῦρὀν τὲ καὶ τύνος, τὸ δὲ τρί- 
τον τένων. ᾖἔνίου δὲ νεῦρα πάντα καλέσαντες δι Ἡν εἴπον 

ὁμοιόεητα τὸ μὲν πρώτον αὐτῶν γένος συνδετικὸν εἶναί 
φασι, τὸ δὲ δεύτερον αἰσθητικόν τὲ καὶ προαιρεεικὸν, τὸ 
δὲ τρίον ἀπονεύρωσιν ὀνομάξουσιν. ἀλλ οιδ᾽ ἐξ ἑνὸς τῶν 

τριῶν τούτων γενῶν Ἠ μήτρα µετέχευ νεύρων πολλῶν. ἐπεὺ 

ὁ) ἔκτασίν τὲ καὶ συστολὴν ἄχρι πλείστου τὸ σώμα αὐτῆς 

ᾷαἰνεται ποιούμειον, ὃ μήτε τοῖς σαρκώδεσι μήτὲ τοῖς 

πιμιἑλώδεσι µορίοις ὑπάρχει, κατὼ τοσοῖτον νξευρώδή προσα- 
γορευύμενον αὐτὴν ἀπό τινος ὁμοιότητος, [558] κπφνταῦθα 

παράγωγον ὄνομα τῶν νεύρων ποιησάµενοι, καθάπερ ἀμέλευ 
καὶ τὴν κύστιν οὕτω προσαγορεύειν εἰώθασι καὶ τᾶλλα πάντα 

τῷ λευκὼ καὶ ἄναιμα κατα τὴν ουσίαν, ὅταν ἐκτείνεσθαί τὲ 

µέχρυ πλείστου καὶ πάλιν εἰς ἑαυτῷ συνιζάνειν φαΐνηται. 

κατὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ καὶ τὴν τοῦ καλουµμένου καυλοῦ φύ- 

αμα εκ οσγεὮιο εἰ ἁοτα πιεάυ]]α, α]ίαια ες πι[οιι]]ς 

Ρτοειιπί, Ἡοταπι Ρτίππαπι δεπα5 αἩ Ἡϊρροοταίο αμἶάεπι 

ΟΠΙΠΙΠΟ οοραίἱα ποπαϊπαίασ, Γεοππάμπα πετναςδ εἰ ἰοπῇ, 

ετίΙαπι Υ6Υο ἰεπᾶο. Ῥεά οαετΙ απἶάει ΠΟΠΙΙΠες ΟΠΙΠΙ8 

Ίαεο Ἠεγνο αρρολ]απίο5,. ΟΡ 6απι παπι ἀῑσι βλ ιά]- 

πει, ΡΥΙπΊαα Ἱρίοτια 6εηα5 οο]Ισα[οτίαπα ε[ε α]απί, {ε- 

ουπά πι απίεσα [επίΙεμ5δ αἴᾳπο οἰεοίοτίαπι, [ετίῖαπι αρο- 

ΠΟΠΣΟΠΠ, Ίου ε[ὶ πεγνεαι Ῥγοραβίπεια οοδηοπηϊπαΠί, Εν 

η]]ο αβογαπα παπα σεΠΕΓΙΠΙ Ἠίογαςδ πετνος ππα]ίος Γα[οἶ- 

ρε φποπίανα {ρβαςδ οοτρας Ἰα[1ππια ἀῑ[ιεπάϊ οοπίτα- 

α1ιο 1π Ῥγενί[ππιαπα (μαι οομἰχαμί οθγΠΙ(ας, αποά ὁ 

Π]]ο οὔγΠΟ[Ο ΙΠΕΠΙΡΥΟ αιιί Ρἰηδαϊ ρναε[ίαίαχ, Ἠαο ταἰῖοπε 

αἰογαπα. ΠΕΓΥΟΓΙΠΑ εἶο εκ οιαἆαπι Ππιμίαάϊπε ἀῑοῖπιις 

ἀει]ναίαπι α- πεγνῖδ ΠΟΙΟΙ εἱ 4ποάθ ἀπιροπεπίεςδ, «επι- 

αἀμποάιπι (απο εἰ νείσαπι εἰ τε]ηαα οπππ]α αἷρα εἰ εκαιι- 

δυῖ πιαϊογία, Πα ἨΠΠοιρατο [ο Γιπὲ, ᾳπαπἆο Ρ]αΥΙΠ1ΗΠΙ 

εκίεμάϊ τιγ[αππααο 1π [ο Τρία τεἰταμῖ εἰ ΓΠιρβάςτε νΙάει- 

{αν. Ἠαο οαἆσπι Παφιιο γαίοπα εί νοσαίαα οοἶειι 1π Πιᾶ- 
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Εὰ. Έµασι. ἨΧ. [258.]. Εά. Ῥα[. Ὑν (445.) 
σιν ἓν τοῖς τῶν αἀρῥένων αἰδοίοις νξυρώδη φασὶν εἶναι καὶ 

τῆς μήτρας τὸν τράχηλον. εἰσὶ ὃ᾽ οἳ καὶ σηραγγὠδές τε 

νεῦρο» ὀνομιάξουσι τὸν καυλὸν τοῦ αἰδοίου καὶ δι ἐκεῖνον 
καὶ ὅλον αὐτὸ νευρῶδες καλοῖῦσι. «κῴπειτα ἐπιλαβόμιενου 

τῆς ὁμοιότητος οὐ κατὼ τὴν δύναμιν τῶν ὄντως νεύρων, 

αλλα κατὰ τὴν σωματικὴν οὐσίαν αὐτῆς οὔσης ξητοῦσε 

διὰ τέ συμπαθείας οὐ Φέρει µεγάλας ταῖς τῶν νεύρων ἆρ- 

χαϊς ὁ καυλύς, αρχως δὲ δηλονότι νεύρων ἐγκέφαλόν τὲ καὶ 

γωτιαῖον λέγω, καὶ κατὼ τὴν µήτραν τοίνυν ἐμφίεταυ μέν 

τινα γεῦρα πάντως, ἢ οὐκ ἂν ἠσθάνετο. µμικρῷ ὃ᾽ ἐστὶ 

πάνυ ταῦτα παρυβαλλόμενα τῷ µεγέθευ τοῦ μορίου καὶ διὰ 

τοῦτο ζητήσεως οὐ μικρᾶς ἐστιν ἄξιον, ἐάν τις Φέλη φι- 

σιολογεῖν τὰ τοιαῦτα τί δή ποτὲ ἔνιαι τών ἑὑστερικῶν ὀνο- 

µαζομένων }υναικών σινολκαῖς καὶ τάσεδυ σπασμῷ παρα- 

πλησίαις ἁλίσκονται. ἆλλ ἐπί τε φλεγμαινούσης μήτρας ον 

πάνυ τι φαίνειαι τοῦτο γινύμενον. ὥσπερ οἳ πυρειοὶ πάνυ 

φᾳοδροὶ καὶ θερμοὶ, ὃν οὓς ἡὶ γλὠσσα γίνεται λιγνυώδης, 

ν 

τΊμπῃ σοπ](α]ῖθιας οἱ ιἰογί οεγνίοςΙι Πετνο[ος ε[ε οο[Ι.- 

ππαΠί» ΠΟΠΗΜΙΗ νεγο εἰ οαγηοίια Ἠθτναπα Ρεπῖδ ΟΟΙΟΠ1 

αρρε[]απί, αὖ εοαθ Ῥεπεπα εἰ ἀρίαα {οίππι ποχνο[απι 

ἀἰοαηί. Ἰπ Ἠάπο Παμε Πιο ποια. [δουπάσπα ρτορν]ε 

ἨΕΥΥΟΥΗΠΙ Ῥοϊοπίῖαπα, νεΓΙΠ} Γεοιηά πα οοΥΡοΓσαπα [αρ/[ίαπ-- 

παπι Επι ιαάἴπεπι αοοἰριεπίεςδ, ἀεϊπάο «απαεγαπί, αι 

ε[, «πατε οο]]ῖ α[Πεοίιδ πογνογαπα ρτϊπειρῖα ος Πηναὶ 

νελεππεπίεν α[ιοιί, Ῥτιποῖρία ΠΘΕΝΟΓΥΙΙΑ  ΑΙΙΙΕΠΙ ΟΕΤΘΡΓΙΙΑ 

ἀοτίίφαε. Πιεζιι]]απ αρρει]ο. Αἰαπά 1π αἴεταπι πουνὶ απαῖ- 

ἀεπι Ῥίαπε ΙΠη[εγαπίαν: αλοφαὶ εΠΙαΙ 4ο πιοάο Γεπίτείὃ 

{οἆ αἀπιοάσπα Ῥαβ1 Παπ Τά, Π οσα ππεμαὈνὶ πιαση[ααῑπε 

οοπηρατεμίαν. Ὁπαπιοβτεπι Ἠοῦ Ἰονῖ οοπ{Ιάεγαἴίοπο 16Η 

εἴε, { απ Πία Ρ]γῇσε [ρεοπ]ανί νο]ενῖ, οπσπαα αἰί- 

ᾳπαε εχ 1156 πια]]οτ]ρας οιιαδ οϐ ο υμώ: π{εγί α[Πεοίιις 

αίεταγ]ας νοσαπε, ουπἰνασιϊοπίριαδ αο ἀ[οπίΙοπίρις Πεγνο- 

ΥΙΙΤΗ οι σς Ποιες οογγτριαπίας, απ {αΙΠΟΙ 1 

μίετί ῬΡΗΙεΡΙποπε Ἠαιὰά τα ππ]ίαπι τὰ αοοἰἆεγαο οσγπαίΗ5, 

Ἠσεί Γερτεδ ναἰάο νε]οηχεπίος εἰ οα[ίάαο οομο{εμίαν, ο 
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Γά. Όανε, ΤΧ. [258.1 Εά, Βαΐ, . (443: 444-) 
ὡς αὐιὸς ἑξῆς ἐρεῖ κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον. ἐχρῆν οὖν καὶ 

ταῦτα ζητῆσαι πρῶτον, ὅσου περὶ συμπαθείας τι τῆς κεφα- 

λῆς ἣν πρὸς τὴν µήτραν ἴσχευ λέγειν ἐπιχειροῦσιν' ὅτι μὲν 
γὰρ θερμοὺς καὶ σᾳοδροὲς ἐπιφέρει πιρετοὺς οἱ τοῖς ερ- 

γοις ὁμιλήσαντες ἴσασιν, οὐχ ὡς οἵ }γ ἐν ᾿ 4λεξανδρείᾳ σο- 
φιστεύσαντες, ὑφ ὦν ἐπληρώθη μάλιστα μακρῶν καὶ Ψευ- 

δῶν λόγων τὸ βιβλία, τοῖς ἐξ ἀγέλης ἤκουσι τοὐπίπαν ὁμι- 

λοῦσε µειρακίοις, μήθ ἑορακόσιν αἀθῥώστους μήτ αὐτοὶ 

τετριµένοι περὶ τοῦτο. πανυ γὰρ ἠμέληταυ τοῖς ἐκεῖ πᾶ-- 

"σιν ανθρώποις τὼ κατὰ δίαωταν. ὕὅσου τοίνυν ἑοράκασιν 

ἐπὶ μήτρα «φλεγμαινούση νοσούσας γυναῖκαςι ἴσασιν ὕπως 

Ὀερμοὶ καὶ σφοδροὶ πυρετοὶ καταλαμβάνοντες ὅλον τὸ σῶμα 

διακαίονεαι τὴν κεφαλὴν ὁμοίως τοῖς καὶ χωρὶς τοῦ παθεῖν 

το τὴν μήτραν τοιούτοις γινοµένοις. ἀλλὰ κάν μὴ πυρέτ- 

τον ἐπιδήλως, αἷς ἐπέσχηταυ τὸ καταμήγίια, κἰνδυνὀς ἐστιν 

ἐν (444) τάχει πυρέξαε, καὶ ταύταις ἡ κεφαλὴ βαρεῖα καὶ 
/ 3 -” -” - . » 

ΤελΗΙ0Η6 ατμών τὲ καὶ Ὀερμῶν χυμών γίνεται καὶ διὰ τοῦτο 

ᾳμπδ Ἠπσαα, τα Τρίο ἀείποορςφ Ίου 1Π 1Ργο παγναΡί, Υε]αῖῖ 

ἃ {π]Ησίηο ἀεπῖστε[σαί. Οροτίεβαί ἀρίίατ εο Ἠαπεο Ρας 

οχΡ]οχαγθ, απΙοπήηις ὧς οαρί(1ς π[εγίφο 1π αΠεοίῖριας [ο-- 

οἴείαία ἀἰσαρε αλ] αῖά αρυγαἹαπίαν. 0αάας νεμειιοηίεσηιιθ 

Ίεργος αἳ πίογο ῥγογεπίγα ποπιίπεπα 1Π αγ] ορετίβας γει- 

[απ Ρργαείοτ!ί, Ἠλαπι ἵπ Αἰοκαμάτία [ορβΙβίσαιι ατίοπα 

εἀοσοπίςς, α απίρας ρο[Ἡπιπαν η Ἰοησίο {α]ῃφηε Γοι- 

ΠΙΟΠΙΡΙΙ5 γοΓεγ Γαμἱ, Ππίεν αἀο]ε[οεπίπ]ος α στοσίρας εξ 

ΛΥΠιεΠ{15 νομϊοπίο εἰ αἆ περγτοίο πιή(ιαπι αοοεἀειίες, 

1ΡΠ 4ποσβπε Ἴαο Ιπ χο παἰπίπια εχοτοῖἰαίί ρἰεταππ(ας νε- 

[απέπτς αἳ οπιηῖρας οπίπη 1ο Ιοππϊπίρας ν]είμς ταϊῖο να]άα 

περ]θοία ε{ι. Οι]φᾳιῖς ἀσίίαν εκ π{ετί ρΠ]εσπιοπε ]αβοται-- 

ἴες πι]]εγος οοπ[ρεχ]ί, αποπποάο οα[ῖάαε ππασπασφο {εῦτες 

οπΙΠ6 «οτριις οοσιραπίθς εαριί 1αιά αλίεν οχιγαπί αἰᾳπε 

1]αο; ᾳπαο [πο πῖενί νο Ππι]ες οπαπίατ, αΡΡΙΙΗΙΕ πο- 

να,  Οαοίεγαπι οἱ ποεο αἀἆ]ιαο ονἰάοπίος 1] {ερτίοιίεηί, | 

απἴρας πποπβγαα ριτραπιοπία Παρρτεία Γαπί, Ρονοα]απι 

ίαπιοπ Ππιρομάςί πο οἷῖο ἵπ Γεμγεπι Ἱποϊάααῖ, ΠΠαγαπηφις΄ 



/ 
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αιιῶν ἔγιαι κωµατώδεις εἰσὶν, εἴτξὲ πυρέξουσιν εἴτὲ μή. 
ταῦτα μὲν οὕτω φαίνεται γινύμενα. τίς ὃ᾽ ἐστὶν αἰτία ὃν 

ἣν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι τῆς ὑστέρας 1 πεφαλὴ 

πληροῦται μετὰ ταῦτα ἐχρην δητεῖν, εὐχόμενον μὲν εὖ- 

ϱεῖν, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὼ τὀ γε φαινόμενον ἐκ τῆς ἐμπειρίας φυ- 
λάιτοντά τὲ καὶ μἐμνημένον. ἐπιχειρήσομὲεν οὖν ἡμεῖς εἰ- 

πεῖν τινᾶς περὶ τῶν οὕτως φαινομένων αἰιίας, ἐντεῦθεν 

αρξάµενοι. τῶν καιᾶ τὸ σώμα ἁπάντων μορίων πλείστας 

τὲ καὶ µεγίστας φλέβας ἔχουσιν αἱ μῆτραι, καὶ ὅταν γε κα- 

κοπραγῶσιν ἐξ ἐπισχέσέως καταµητίων 3 λοχείων ἡ διά 
τινα φλεγμονὴν ὁπωσοῦν γινομένην, ἀναγκαῖον αὐιὰς αἵμα- 

τος ἐμπίπλασθαι, κῴν ἐπ αὐτῷ σηπομένῳ πυρειὸς ἀνᾶ- 

πτηιαι, ἀπὸ της [559] ἰδέας τῶν συνόχων ἀναγκαῖον 

αὐτὸν γενέσθαι. δέδεικται γὰρ ἐφ αἵματι σηπομένῳ τοὺς 

τοιούτους ἀιάπτεσθαι πιρετοὺς, ατμῶν Φερμῶν πλῆθος 
. --/ 3 , Ε] 3 . ο Ἡ «/ α.) 4 3 κά 

ουκ ολίγον αναπέισοντας ἐπὶ την κἐφαλην. ὅτυ δὲ υψ ἧς 

εαριί ῥρτανο τεατίας εἰ Παρα οα]άίδᾳαπε Ἰαππογίριι5 

τερ]είασ, αιοσῖτοα εἲ αρίαταπι ποπηπ]]αε Γεῦτεπι Ἰαροαί 

Ῥο[ίεα απἱ πος Μμαῦεαμί, {οροτε ορρτηιιΠίας. . ἨΠαεο [αυ9 

ία Πενί [επία Ρετοῖριίατ, Όπαο οαµ[α Υετο Πἴ, ΤῬτορίθυ 

ᾳπαπα αὐ Ἠα)αδπιοάἵ αἴενί α[Πεοίίρας σοραί τερ]είατ, Ῥο[ίεα 

4παετετο ορογ{ιΙῖ ποῖῖς αμάεπα Ἱπγοπίγε εχρεἰεηίεπα, {1η 

ππΙηυς, αἲ Τά [αλίεπι αιποά εκρετιεπίῖα οΏεπάτί, οὐ [εν-- 

ναυίεπι Ππιοπποπίεγἁε ἰοπεηίεπα,  Ιβιίαν πο αἰἴαας 14 

δευς α[εοίαππι Γεπβδας αρρατεμυηι οα[ας αΠῄρηβτο οο- 

παρίπιαγ’, αἰαιε Ἠ]πο ΙΠΙΠΠΙ ο8ρετε «εοτενΙπήδ, ΤΠΙΕΓ 

ΟΠ1ε5 οοτροτῖ Ῥατίες ΡΙΗΤΙη85 ΠΠακΙΠιᾶδ/πε γεηας π{ετί 

µαδεπί. Όπαππάιπε «ος ααί ππεη{ες αὐ{ α ροτία Ρρυγβαιπεπία 

[αρρτείία. απἲ ῬΗΙ6διοπε αμα πίοιππο ογία πα]ο αος- 

οἱριαπί, ἀαρίος [αηπσιίπε οοπιρ]ετί πεεεί[α α{ι. Ότο ἀεῖη 

Ῥαϊγε[σεπίε, { {ερτῖν εκοἰίείως, ἀπίεν [γποσοµογαπα [ρεοῖεν 

{ρίαπα εοπηππετατῖ ορι5 ε[, παπι 4 6οηι {ερτίππι εκ 

ριαγείοοπίε [αηρυηῖπε αοσσπάΙ οΠοπΓΗΠα ε[ἰ: ια νετο οᾱ- 

. ἀεπίαπι ναροτυπη νἶπι Ἰαιά ραγνα τα οαριἱ [πρ αμ, 



908 ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΙΣ ΕΠΙΙΠΗΠΜΙΗΙΙΝ ΣΤ 

Γά. Οἶνανε, ΙΧ. [259. ] Εὰ. Βα[, Υ. (41. 
ἂν αἰτίας ἡ κεφαλὴ πληρωθῆ τοιούτων ἀτμῶν, αἱ καρηβα- 

Οἱαι μάλιστα κατὼ τὸ βρέγμα Φαίνονται, λυποῦσαυ τὸ 
ἄνθρωπον, οἷς τῶν ἔργων τῆς τέχνης φροντὶς ἐγένετο, φθα- 

νουσυ γινὠσκοντὲς πρὶν παρ ἡμῶν ἀκοῦσαι. ἀλλὰ τίς 0 

αἰτία τοῦ συμβαίνοντος ἴσως ἀκοῦσαι ποθήσεις" ἐρῶ τοί 

νυν γὲ σοι τήν γέ µου δοκοῦσαν εἶναι πιθανωτάτην γα 

ταύτην οὐ μίαν, ἀλλὰ πλείους. πρώτον μὲν γὰρ, ὅτι τοὺι 
εἰρημένους Φερμοὺς ἀτμοὺς εὔλογόν ἐστι διὰ τῶν αρτηριῶι 

ἐπὶ τὴν κἐφαλὴν ἀναφέρεσθαι καὶ ταύτας ἐστὶν ἐδεῖν κατ 

εὐθὺ τοῦ βρέγµατος ανερχομένας ἐκ τοῦ τραχήλου τῆς κα 

λουμένης χοάνης ἑκατέρωθεν. ἔπειτα ὃ᾽ ὅτυ καὶ διαπνεῖ: 

σθαι καθ ὕλον τὸν τῆς ὑγείας χρόνον εἴθισται τα λεπτι 
καὶ ἀτμώδη τῶν τοῦ ἐγκεφάλου περιττωµάτων κατὰ τὸ βρέ 

γμα μάλιστα" καὶ γὰρ κατὼ τοῦτο ἀραιὐταταί εἰσιν αἱ ῥα 

φαὶ καὶ τὸ κράνιον αὐτὸ λεπτότατόν τὲ καὶ σηθαγγωδέστατοι 

ἔτο τε πρὸς τούτοις αἰσθητικὰ σώματα κατὰ τὰς ὅα 
φας ἐστι πλείω". καὶ γὰρ ὑμένὲς τιγὲς σιγάπτουσι τὴν πα 

χεῖαν μήνιγγα τῷ πὲερικρανίῳ καὶ πλῆθος ἀγγείων λεπτῶ 

γεταιπ οαρ]ίο απανῖς ἆο οαπία Ἠογιπι ναρογαπα Ρ]επο, στα 

ν]ιαἰες πιαχῖπιο 1π [Υποῖρῖίο ΠοπιίπεΠι γεχαηίθ ΑΡΡΔΓΕΓ 

111 Ύπ1ριις αγς ορεία οπτας [απί, ῥργαδ(ααπι α πιο αἲ 

ἀινενιπῖ, ποϊαπι Παβρπεταπέ,. ΑΙ. απαας Ἠη]ας ονεπῖ οπιι] 

{ {οτ[απ Γοἶτο ανες; Πρὶ Ισίίατ εαπι Ύπαα παϊμῖ νου] 

1πια ν]α Για, εκροπᾶπι, πε(αθ απο ππῖσαπα, [εᾷ Ρ]υ 

χε. Εεππαπα απ]άεπι γαρογες 1]ο8 οα]ίάος Ρτοχίπιε ἀῑοίς 

Ρ6Γ αγίετίας ἵπ οαραί [αβΏνο]ατο ταῖο οβεπάϊί: 1ρίας ας 

ᾳαθ αγίεγ]α Ῥεν οο]]απι αἳ πίταηιπο γοσαί {πΓαπάῖρα 

Ρατίο τοοία Ἱπ [Ὑποῖραί ἆἀ[εαγγοπίον ν]ἆεγο Ἰσεί. ΄ Ῥταε 

ἵονεα εἰ οπιηῖ [αμιίαι {επιροτο {οηιῖα αἳ Πα]ίπο[α «οΓοΡ 

εχογεπιοπία 1ΠαΧΙΠΙθ Ῥεχ [Πποῖραί ἀῑβιατίι [οἱετε αΠϊνπις 

πηιςς { πἰάσπι ἀπ 1ρίο [αίμτας Ἰακί[ππιαο Γαπὶ οί Τρ 

οαἱνατία ΓαρΗΗβίπια Ρ]ατἰπιῖαιιθ πιεαΡρας ῥρετνία, αἆ Ἰαι 

εἰ πιπ]ία Γοπίϊεπίῖα οοτροτα Ἱαχκία [αἴαγας Γαπί: πιεπιΌγ. 

ημ]ας επἶπι ᾳιᾶςάαπα ογα[ῖαπι οογερεὶ ἀπνο]ασγαπα Ροτίογ. 

ΠΙΟ νοοαίαα {ηπῖοαςθ οΟΠΠΟΟΙΙΠΕ οἳ πια] Π{μάο (επαΙαπα σοι 
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διεξέρχεται.. τῶν ὃ' ἴσων κατὼ τὸ μέγεθος παθημάτων μᾶλ- 
λον αἰσθάνονται τὰ αἰσθητικώτέρα «φύσει, τὸ δὲ μᾶλλον 

αἰσθανόμενα μᾶλλον ὑπὸ τῶν ὀδυνηρῶν αἰτίων ἀνιᾶταο. 

διὼ ταῦτα μὲν δὴ κατὼ τὸ βρέγµα εἰσὶν αἳ ὀδύναι. κατα- 

λείπεται δὴ τὴν αἰτίαν εὑρεῖν, δι ἣν ἐν ὀκτω ἢ) δέκα µη- 

σὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ, τουτέστι κατασκήπτει τὸ φύσημα 
ταῖς οὕιως ἐγούσαιο. ἐπεὶ δὲ ἀξιοῦσιν ἔνιου οὐκ ἓν ὀκτω 

καὶ δέκα μᾳησὶν, ἀλλ ἐν ὀγδόῳ ἢ δεκάτῳ, καὶ φασὶν ἐν πολ- 

λοῖς τῶν ἀντιγράφων εὑρίσκεσθαυ καὶ µάλιστα τῶν παλαιο- 

τάτων τὸ στοιχεῖον τὸ ή καὶ πάλιν τὸ υ στοιχεῖον, 4 μὲν 
ἀντὶ τῶν ὀκτω }εγραμιμένον, υ δὲ ἀντὶ τῶν δέκα, προσεπι- 
σκέψωµεν καὶ τὴν ἓν τούτοις διαφορἀν. ἐὰν μὲν γὰρ ἐν 
ὀκτω τἢ δέκα μησὶ λέγωμεν ἐς ἰσχίον τελευτᾶν, ἀπὸ τῆς 

ἀμβλώσεως, οὐκ ἀπὸ τῆς συλλήψεως αριθμἠσομεν' ἐὰν δὲ 
ἓν ὀγδόῳ τ δεκάτῳ μηνὶ, τὸν ἀπὸ τῆς συλλήψεως οὕτω 

χρόνον δηλοῦσθαι φήσομεν. ἐμοὶ ὃ' οὐκ ἀδύνατον τοῦτο 
φαίνεται καθ ἑκατέραν τῶν λέξεων ἑκατέρως ἀπούειν καὶ 

χοὴ τοῦ λεγομένου τὴν κρίσιν ἐπὶ τῇ πείρᾳ τίδεσθαι, 

οερίαου]ογαπα ρον Γιίηπτας οκ[αηῖς αοηιος απίεπι πιαση]- 

{πάπα α[εοίμδ πιασῖς οεη[οτῖα πααταλµίον οοΓρογα Ρετεῖ- 

Ρίυηϊ, πιαρῖς Υ6Γο Γεπιεπίία αὖ 1πΓεγεπῖρις ἀο]ογεΠῃ σα{18 

πηασῖς ογιοἰαπίαγ. Ἠϊ [απο 4ο οαιι[ῖς π Πποριίε ἆο]ογες 

Πιπί, πιοᾶο 1]]α Ἱπνοπ]επάα σαμί[α [αρεγε[ί, Ῥτορίες ᾳ14πα 

οείο ααϊ ἆεσοεπι ππεπΠβις ππ]Ιετίρας ία πιαίο Παβ1ς 1πΠ 

ουχεπάϊῖσα ΠΠΙΕ, Ίος ε[ Ἱγταϊε ππογρας. Ύοεγαπι 4ποΠ]άπα 

ΠΟΠΏΙΙΙΗ1 Ἠοπ οοἵο ααἲ ἆεοσπι ππεπβρας, {Πεά οείανο αι 

ἀεοίπιο [ογ1ρειά πα οεπ{εηί, ἀἰοππίφαε 1 παπ]15 εἳ ρο(Π]- 

Βπιαπα ναιι[ [πας οοἱοῖρας Ίου Όναεοιπι εἰεπιεπίάπα εἰ 

Ἠοο 3 τερετῖτῖ, 6 ααἰάεπι Ίοου Ἠι]αδ ἀῑο[οηπίδ, ο Ίοεο 

ἀεοεπι Γοπρίαπι ε[ζο, α]ιονῖας απιαε εἰ ἵη 115 Πί ἀῑεγειι- 

πα Ῥετρεπάαπιας, Φὶ οπίπι Πα Ιεσαππ1δ, οοίο απί ἀθεθμι 

πἹεηΠΡις Ἰπ οεοχεπάίοεπι ΠΠΙτο, αὓ αδθοτία, ἨΟΠ ἃ οοἡ- 

εερίᾶ πιεη[ο Ἠιππθγαβίπιτιδ; [ νοχο οοἰανο Πιεηίε αιί ἆ9- 

οἴππο, {ο α οοπεερία ἴοπιρας Πσηϊβοανϊ αβγππαβίπιας.  ΜΙΜΙ 

{απο 1 Πετί Ρρο[ο νἰἀείας, αἲ Γααπι πΙχαπ]αε εοίΙοΏεπι 

πίχοφπο πποο [επίεπίῖα αοεῖρίαία; αἲ Ἠ]15 αιοά ἀῑοιίαν 
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Κά. Ορατι. 1Χ. [559. 560.1 Γά. Όαθ. . (444.) 
3 Ν 3 3 , - 

καθάπερ ἐγὼ διὰ παντὸς ἐπὶ πάντων τὲ τῶν τοιούτων 

ἐποίησα καὶ τοῦδε τοῦ νῦν εἰρημένου. κα µου παραφυ- 

λάττοντὲ ποιὲ ἐν µ ἡμέραιο, ἐνίοτε ὃ ἐν δύο μησὶν τῇ 

τέτταρσιν ἐφάνη τελευτῆσαν τὸ νύσηµα, τισὶ δὲ καὶ μέ- 

χρυ πλειόνων ἐξετάθη, καὶ τινες ὄντως ἐς ὄγδοον ἦλθον 
ο 9 3/ 3 3 / 3 ΄ Χ Δ 

µῆνα καὶ ἄλλαν τινὲς ἐς ὃξκατον. ἑὔῴἐασάμην δὲ καὶ τὴν 

εἰς ἰσχίον ἐκ μήτρας ἀπόστασιν, ἀλλ οὐκ ἐπὶ πολλῶν, καὶ- 
Ν λος ς /{ ; ; ’ 

του πολλὰς ἐφ᾽ ὑστέρα κακοπραγουση Χθρονίως πασχούσας 
. 3 ” 5 5 - Δ 5 Π λ 

εἶδον. ὀκνηρώς οὖν εἶχον ζητεῖν τὴν αιτίαν οὗ µμήπω τὴν 
5 τα 3 ; ς Ν 3 ’ δε - 

ὕπαρξιν εὗρον αληθευομὲενην. ὃ γαρ -ἄριστοτέλης αξιοι 

προεγνωσµένου βεβαίως τοῦ ὅτι, ζητεῖσθαι χρῆν τὸ διότο. 

πρὶν ὃ ὅτυ γίνεται βεβαίως μαθεῖν, εἴ τις δητοίη τὸ 

διότι, φανερός ἔσειν ἀδολεσχεῖν τε καὶ ληρεῖν προηρηµένος, 

οὐ τάληθὲς εὑρεῖν ὀρεγόμενος. οἱ γοῦν ἐπιχειῤήσαντες εἰ- 
ω 3 ω Ν 3) ” ῃ « 

πεὲῖν καὶ τοῦδξ τὴν [ 960] αἰτίαν τοιαυτα λἐγουσιν. ὅσου 

μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ τῆς ἀμβλώσέως χρόνου εἰς ὀκτω ἢ δέκα 

Ἰπάϊοίαπι αχρογἰοηί]αο οοπηοά μα εί; αποπιαἁμιοᾶπι 

οσο εἴ ἵπ οιμΠΙρι 14 6εηιθ εἰ 1 6ο, 46 4ο παπο ]1οημ]- 

ΠΙΣ, {ειηρογ [εοὶ, Αἴαο οΡ[εγναπίί ΠΙ  ποππαπα παπα 

ααἀγασιπία ἀῑερας, ποππάπφαπα. ἆμορας πιεηβριας απί 

απαίαος. πποχρας Ππῖγϊ αἰφπο αβο]ενῖ ν[ας εβ; ααἰραδάαπα 

νετο οἱ ἵπ ΡΙΙΓε ππεη[ες Ῥτγοβιιοίις ΕΠ εἰ ποημα]]αε Γ6- 

γογα αἆ οοίανιπα ΠἹθη(εια, α]αε αἱ αὖ ἀθοϊπαπ Ρ6γν6εινε-- 

γωπί. ΥΙάΙ 4ποφιε οκ πἰετο ἵπ οοκεπάίσεπι πη]ριαγο οοἱ- 

Ησίφιιε πιαἰετίαπα; 14 νετο Ἰαιιά πι πιαλ1δ, απαπαν{ς πιι]-- 

ία επ ιίετο Ἠια]ο Ἰαροπίε αι ἸΙαμογαπίες Γρεοίανογίπι, 

Ε]ας Ιίαφιιαο Ἱπνεβίσαγο οα[απη βταναδον, αποά ποπάαπι 

ΒΗ ΤΕΝΕΥᾶ Ἱία ενθη]γεί οθΓΙΙΟΣ {αοίις ε[επ.  ΑποϊιεΙιες 

παππόαθ, απ ε[, Ρτγῖας Ώγπιο οορµῖίος ἀεῖμάς Ρχορίεχ απιά 

ο[ί αιιαετῖ ορογίεγο Ρεποοθρίέ, αποά [ αι απίεφιαπη, αἲ 

εἰ, τπια ποἰία ρετοερεγῖί, Ρτορίετ φποά Πἱ, ἀπνο[ίσα- 

νονί, Ἠοιπο Πιο παρατί σανίγεφιιε μπαλα {Τον  απαπανί5 νο- 

γιαίθιι εχρ]ογαχο νΙάείιν. Ἰσίίαν απ αἳ παιο ῥργοροβίαο . 

γοὶ. οὔίαπι γοάάσγο οοπα!Ι ΓαΠ{, Ἰαθο 1 πιεδῖαπα α[[ονιαί. 

Ομήσππαας ομίπα αᾱ- (εππρονο αβοτίμδ μάπα αὐ οοἵο αμἰ’ 
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Εά. Οἶατι, ΤΧ. [6.1 Ἐά. Ῥα[. Ὑ. (41) 
μῆνας αριθμεῖν αξιοῖσι, τὴν ὑστέραν φασὶν εἰθίσθαι κα- 

κυπαθεῖν ἐν δυσὶ τούτοις χρόνοις, ὀγδύῳ καὶ δεκάτῳ µηνί. 
κατὰ μὲν γὰρ τὸν ὄγδοον μῆνα στρέφεσθαι τὸ ἔμβρυον, 

ἀποκοίσκεσθαι ὃ᾽ ἐν τῷ δεκάτω. καὶ νῦν οὖν ταῖς αὐταῖς 

προθεσµίαις τὴν τῶν λυπούντων απὀκρισιν ποιεῖσθαι δι 
ἀποσκήμματα εἰς χωρίον πλησίον τὲ πείµένον καὶ δέξασθαι 
τὸ πεμπύμένα δυνάµενον. ὅσου ὁ ἀπὸ τοῦ τῆς συλλήψεως 
χθόνου κελεύουσιν ἀριθμεῖν, εὐλογώτερον εἶναί φασιν, ὡς εἰ 

καὶ (ιηδεµία μεταξὺ φθορὰ περὶ το ἔμβρυον ἐγεγόνει, γεω- 

τέραν ὃ᾽ ἄν τινα κίνησιν {ἡᾗ μήτρα περὶ αὐτὸ κατὰ τοὺς 

χορόνους τούτους ἔσχεν ἢὴ στρὲφόμενον 3 ἐκκρινόμενον, οἕ-- 

τω καὶ νῦν ἴσχειν. ἕκάιερου ὃ᾽ ἁμαρτάνουσο τὰς κινή- 
σεις τοῦ ἐμβρύου ταῖς ὑστέραις ανατιθέντες. είτε γὰρ 
στρέφεται κατα τὸν ὄγδοον µῆνα, πάντως δήπου τὴν κίνη- 

σιν ταίτην ἐξ ἑαυτοῦ ποιεῖται, τήν τ ἀποπύησιν, ὕταν κι- 

νούμενον ἐσχυρότερον ἀπορῤηἕῃ τινὰ τῶν περιεχόντων ὑμέ- 
φων, λαμβάνει, τοῦτο γὰρ κάν τῷ περὶ παιδίων φύσεως 

εἴρηται κατὰ εήνὺε τὴν λέξιν" Ὅταν δὲ τῇ γυναικὶ ὁ τόκος 

ἀεοεπι πιοη[ος ἨπΠιεγοτε ἀϊρπαπι ραϊαπε, υἴεγιπ ἆπορας 

{επιροτίδιιδ, οείανο [οι1σεί πιεηία οἱ ἀθαίπιο, πια]ῖς ἴο]ο- 

γα] α[ἴαενηίε ἀῑσοαπε: οεἴανο επι Πποη[ο {οθίιπαι οοΙ- 

νετ, ἀεοῖπιο αἀίεπι ἵπ Ιάσεπι εἆῖ: Πο Ιπδίίας εἳ ἵπ Ργαε- 

Γεπίϊα Ἠδάεπι Πα[ῖς ἱεπιροτίρας οοηἰπϊβαπίες ἨΙΠΙοτε εχκ- 

οεγηΙ, α.άε 1π Ἰοουπα νΙοίπήπα, Γα[οϊρετοε(ιοε ἴγαποαπιϊ[α 

Ροΐεπίεπα, Ἱγαεταπε, αΠενεταπί, ΑΙ απὶ α οοπεερί]οη]5 

Ίεπιρονο ΠΙΠΙεταάπα ε[ε Ἰαυεπί, ταοπῖ πιασῖς οΟΠ/{εΙΙ-- 

ἴαπευσι ε[ε ἀῑειπί, αἱ ᾳπεπιαάιποά μπα εἰ ἴεπιροτο 1Πί6Υ- 

πιεάῖο {οεΐαςφ πι]]ο νΙ]ο ἰεπίαίας ΠΕ, ποναπα ἴαπεπ αἰῖ- 

4πεπα ΠΠΟΙΗΠΙ πετάς οἶτοα Ἱρίαπι ἴεπιροτίρας 115, ἀπ 

επί οοπνοχτ ας, ααπί ρατία εὄτίας, Παριετί, Πία εἰ παπο 

αδεαι. Οαοίοσαπα αἰτῖααο {αυπίαςς απὶ {οείμς ΠΙοΟΙΟΠΕεΒ 

πίεγο {τιριαηῖ, ΌὉπαπάο επΙπι οείανο πιεη/[ς οοπνεγ (1, 

πιο {απο ΠΙΟΙΙΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ εκ {ε 1ρίο οιεί, αἴηπε ἴσπο 

Ρατ, ου γεμεπιεηίϊι σομιποίας αἰαααπα εκ οοπῖ- 

πεπΗρις πιεπιῦγαπ]ς εβγερεγ!,. Ίοο επῖπα εἰ 1η ΗΡρτο ἆο 

Ραετί παίυχα ἨΗ[οο νειρῖθ [ε[ιαίιπι εΠ: Όσα Υεγο ππιι-- 
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Τά. Οµατι, ΙΧ. [260.] Έ. Ῥαῦ, πο (441) 

{ ο , Π 

παραγίνηται, συμβαίνξε τὀτὲ τῷ παιδίω κινουμένῳ καὶ 

ἀσκαρίζοντι καὶ χερσὶ καὶ ποσὶ ῥῆξαί τινα τῶν ὑμένων 
- ΄ [ή « , 

τῶν ἐσωτάτω. ῥαγέντος ἑνὸς οἳ λοιποὶ αχινδυνοτέρην δὺ- 
3”, ε/ ” 

φαµιν ἔχουσι καὶ ῥήγνυται πρῶτος μὲν ὁ ἐκείνου ἐχόμενος, 
κό “/ η -- ’ 

ἔπειτα ὁ ὕστατος. ὅταν οὖν µηκέτι ἐν τῇ μήτρα περιέχη- 
Δ 3 ι ” -- /’ 

ται τὸ παιδίον ἀμβλωδὲν, οὐδὲ τὰς κινήσεις αὐτοῦ σώζε- 
’ 3 ς [ πι] / 5. κε .] σῦαι δυνατον ἐστιν. ὁμοίως δὲ τούτοις εισὶν απίθανου. καὶ 
Ν .. -” 3, ΔΝ .ὶ , 

ὕσοι φασὶ τὸν ἕβδομον μῆνα καὶ τὸν ἔνατον τὰς ἀποχυήσεις 
-” 3 ’ 3, Δ 3, ; .) Ν 

τῶν ἐμβρύων ἔχειν. τὸν δὲ ὄγδοον καὶ δέκατον τας παρα 
/ » -” 

φύσιν αποστάσεις ὑστεριζούσας ἑνὶ μηνὶ τῶν κατὰ φύσιν, 
“ Δ Δ »ω - . ” , 3 
ὕπερ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν εἰρῆσθαί φασι, κατ 

ἐχείνην τὴν λέξιν, ἐν ᾗ φῆσι, τῇ ὑστεραίῃ, ὡσανεὶ τῷ 
« ’ , Ἂ .. ” 3 
ἑστέρῳ χρόνῳ Ἠἢ µηνί. προεξηγησάµεθα δὲ τοῦτο -ατ 
9 λ ῃ ία, 4 ἤ 3 Π τς / « 
ἔπεινο το βιβλίον, ἔγω δὲ εἰ λεγόμενον αὐτὸ πρότερον ἕςθ- 

” ή 3, 3 ” 

θαάκειν οὕτως ἔχον, ἐζήτουν ἂν αὐτοῦ φιλοπονωτερον τὴν 
ο) 3 λ λλὰ τ) ” / , 3 ’ 

αἰτίαν. ἐπὲὶ ὃ ἐν πολλαῖς χρόνων προθεσιιίαις ἐθεασαμην 
.  ” ε , , 3 ” , - 

τὰ τῆς ὑστέρας παθη κρινύμενα καὶ συμφωνοῦντά γὲ ταῖς 
-- ’ ή - ’ 3 ώς. .. 3 

τῶν κρισίµων ἡμερῶν περιόδοις, ἃς αὐτὰς ἐδίδαξεν ἐν προ- 

Ἡετὶ Ρρατίας ἴεπιροτα αἀνεπίιιπε, {ππο Ῥπειο, οοπιπιοία 

πιαΠΙΡικᾳαθο οἱ ροάἴρας {ε[ε αριίαπία αἰἴᾳπαπάο, Ἰππαγαη 

ΠΙΕΠΗΡΥΑΠΑΓΙΠΙ ἀΙγαπρετε αοο]άῖί: ππα ο[τασία, τε]ῖηιᾶε 

Ιπρεο[]ογεπι {αοα]ίαῖεπι Ἠαδεηπί; αἰααὶ ῥτῖπια {οείαπι απι- 

Ῥϊεπς Ιαοεταίας, ἀείπάε πα, Όπαπάο Ιδιίας, πέο ἀπ 

πίετο {οεία5 Ῥετ αΡοτίαπι ε]εοίᾳς οοπἰ]πείασ, πεφιο αἱ 

πιοία5 αρ[ία5 Ἱποο]αιπε Γεγνοπίατ Πεν Ροίε[. ΕΡογίπάε 

νεχο αίᾳπο 11 πο(αο ΙΙ βάο ἀῑσαί Γαπὲ, απὶ Γερίαπιη 

ΙΠΕΗΓΘΠΙ 8ο ἨΟΠΗΠΙ {οείπαπα ραγίιι5 ε[Ἱοετε, οοἵανίιπα νογο 

αο ἀεοίπιηπι ερτεΠίοµες Ρτορίεν παἰαγαπα απο ππεπ[α παί[ι- 

χαµρας ἰατάίοχες εἴῖῃοετε α[Πεγιηπέ, αιποά [εοππάο Ῥορα|ᾶ- 

χΙ1Πα ΠΙΟΓΡΟΓΙΙΠΙ Ἠρχο ἀῑείαπι ε[[α νο]λιιπῖ ἵπ 1115 νετ]. 

πῬί ἀῑχΙε, Ῥοβετο; ασ { ἀῑκι[Πεί Ρο[εγίογεΏι Τεππροχθ αιιί 

ἨΙΟΡΓ6: [εὰ Ἰοο Ρεῖιις 1 9ο Ἠρτο ἀεοίατανίππμς, αἲ ερο { 

Ἰοο ἀῑσίαπι Ίία [ο Ίαβογο Ργῖις νιά[εια, Ρεγιτν οι 

πας 1ρΠας οαπ[απι σεις; [εὰ απο ιῖα ια Ρος πι]: 

Παία ἵεπιροχα παἰοχί α[εοίις ]αά]οανί εἰ ]ιάἱσαίογίογαπι ἀἷς- 
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Κά. Ομάν, ΙΓ. [ 200. 364. ] Κὰ. Βα[. γ. (484. 4415. ) 
κνσεικῳ, καταλείπω τὴν ἑήτησιν τῆς φεείας, οὔτε διὰ 

παντὸς ὁρῶν τὸ εἰρημένον οὕτως ἔχον οὗ ὃ ὡς πολύ. τὲ- 
Φεαμένον ὃ ἴσως κατα τύχην ἐπὶ δυοῖν 1 τριὼν γυναικῶν 
τὸν ταῦτα γράψαντα συμβὰν οὕτως, εἴθ ὁ Ιπποκράτης 

αὐτός ἐστιν εἴτὲ Θέσσαλος εἴτ ἄλλος τις, ἀἄποφήνασθαι 

προπετέστερον ᾖἡγοῦμαυ καθολικὴν ἀπόφασιν ἐπὶ πράγµατυ 
μήτε διὼ παντὸς, ὡς ἔφην, μήτε πολλάκις γινομένῳ. ταῦτα 

μὲν οὖν ἡμῖν τέλος ἐχέτω. µμνημονεύσωμεν δὲ τῶν προ- 
Θένιων ἐν τῇ γραφῇ τὸν καὶ σύνδεσμον ἐν τῷ μεταξὺ τοῦτο, 
ἐς καρηβαρίην τρέπεταυ καὶ τοῦ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύναι 
καὶ ποιήσωμεν ὅλην τὴν γραφὴν τοιάνδε᾽ ὅσησιν ἀπὸ φΏο- 

ρῆς περὶ ἑστέρην καὶ οἰδημάτων ἐς καρηβαρίην (4156) 

τρέπεται καὶ κατὰ τὸ βρέγμα ὀδύναι καὶ ὕσαι ἄλλαι ἀπὸ 

ὑστερέων, ταύτησιν ἓν ὀκτα 1 δέκα μησὶν ἐς ἰσχίον τελευτᾷ. 

ἰατρικὸν γάρ τινα διορισμὸν εἰς πρόγνωσιν χρήσιµον, οὖκ 

αἰτιολογικὸν ἐπεισάγουσι τῷ πρόσθεν λόγῳ τοιαύτην αξιοῦν- 

τὲς εἴναυ τὴν διάνοιαν. ὕσαις γυναιξὶν [961 ] οἰδημάτων 

τηπα οἴτομῖ ρα οοπ[οηπᾶγε Ῥετ[ρεχϊ, τι 1ρίο ἵπ Ἠῦτο ἆθ 

Ρταε[ασιῖς ἀοοπῖέ, οα[ααο Ιηνεπίίοπεπι ΥΤεΙΙΠ(«Ο, 41ΠΠ1 Πθ-- 

ᾳπε [επιρετ πεφιε ΡΙεχαπιᾳιο Πα Πογί νιάεαπ, Ύοτυπι 

Γ[οπρίοτεαι Ίμπο, Ώνε Ηιρροοχαίες Πί [νε Έμε[α]ας [νε 

ας απΙδρίαια, 1π ἆπαρις {οτίαα απί Ππίραδ πππ]ογίρας 

ία εγεη][Πε {οτμ]ίο οοπ[ρϊιοθίαπα, Ιποοπ[αΠῖας5 ἆε χε πθ- 

απε {ειρες πεαπο ετγερτῖας Ιπείάεπίε, αἱ ἀῑκίπιας, Ίπ 

Ἠπάνετ[απα Ρρτοηιποϊα[Πε εχΙ[ῄπιο, Θεά 4ε Ἠῖ5 ΠἨαοίεπιας α 

πολ ἀῑσίιπι ε[ίο, Έοταπι απίεπι ππεπΙπογΙηδ, ο αάε 1π 

ΠαΥΤΕΙΊος Ἡϊρροογαίες οοη]αποἰίοπεπι εἰ Ιπίεγ]εοετιηί Ἱπ- 

ἴεγ εαπα Ῥρατίεπα, 1η οαρῖεῖ ρτανιίαίεπι νεγΗϊίυσ εἲ εαΠι 11 

[φηοϊριίε ἆο]ογες, {οίαπιαια [εγ]ρίμταπι ἀία οοΠ[ΙΠΠΕΠΙΙΦ, 

ΟιΙραδοαπαπε α ῬεγάΙίῖοπε οἶγσα πἰοταπα εἴ ἑαπιονίθας 1π 

οαρΏῖ5 ργαν]ταῖεπι οοπιπωπίαίν εἰ 1π Πποῖριίο ἀἆο]οτες οί 

αήεμηπε αμΙ αὐ μἱεγῖς, 19 οοίο ΠΠΕΠΠΡΙς ααῖ ἆεσσπι 1π 

εοχεπάίοσπα ἀε[ιιι. ΜεάΙείπα]επι [απο απαπάαπι Ρταε[οτ]-- 

Ῥίομεπι αἆ ρταε[ασἰεπάιπα α]επα, ἨοἨ οαυ[α5 τεάἀεπίεπι 

Ρεϊονϊ Γεγπιοπί αὐ]αηρυθί, ἴα]επι ]αάϊσαπίες ο[[ο Γεπιεπίῖαιη: 
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Εά. 0μα5:, ΙΧ. [261. 1 Κὰ. Ρα. τ. (945.) 
ἓν ταῖς μήτραιςι ἐπ ἀμβλώσει ιομένων, ἐς καρηβαρίαν 

σρέπεταυ καὶ κατὰ τὸ βρέγμα αὐταῖς ὀδύναι γίνονται ταύ- 

ταις ἐν ὀκτω 3 δέκα μησὶν ἐς ἰσχίον µετάστασίς ἐστι τῶν 
τὰς μήτρας λυπούντων, ὡς οὔτξ πάντων τῶν κατὰ τὰς 

ὑστέρας οἰδημαάτων καὶ τὸ βρέγμα τὰς ὀδύνας ἐργαδομένων 

οὔτε πάντων ἐς ἐσχίον κατασκηπτόντων, ἀλλ ἐκείνων µόνον 

ὕσα κατὰ τὸ βρέγμα ποιεῖται τὰς ὀδύνας. αλλ οιδὲ τοῦιὸ 
παραφυλάξας εὗρον οὕτω γινύμενον, οὐ μὴν οὐδ αὐτοί τινα 

λόγον αὐτοῦ λέγουσι. διὰ τὶ γὰρ ἐκεῖνα µύνα τῶν κατὰ 
τὰς ιήτρας οἰδημάτων ἐς ἐσχίον ἀποσκήπτειν ἀξιοῦσιν ὅσα 

κατὰ τὸ βρέγμα τὰς ὀδύνας ἐποισατο, λέγειν οὐκ ἔχουσιν. 

ουδ’ ἡμεῖς οὖν αὐτοῖς πιστεύσοµεν, ὡς ἂν μήτὲ δι ἔμπει- 

οἱας εἰληφότες τοῦ λόγου τὴν πίστιν µήτ ἐκ τῆς τοῦ πρά- 
γματος. φύσεως ἐνδεικτικώς. εὔδηλον ὃ᾽ ὅτι καὶ τὴν λεξιν 

ἐκείνην, καθ ἣν καὶ ἄλλαι απὀ ὑστερέων ὁ “Γπποκράτης 

ἔγραψεν, ἐξηγοῦνται διττῶς,. ἔπιου μὲν ἐπὶ πὼς ἐν τῇ µὴ- 

τρα διαθέσεις ἀναφέροντὲς τὸν λόγον, ὡς οὐδὲν ἧττον, ἅπα- 

(π1Ῥήςοαπααθ πα]οίριις 1π πίετο εκ αροτία {αποτῖριφ 

εχο]ία!15δ 1Π οαρῖϊῖς στανταίεπι Πί οοπιπιηίαίΙο εἰ ἵπ Γγη-- 

οἱρίίε Ικάσπι ἆο]ογες Πιπίν 15 οοίο εἰ ἆεσεεπι ππεπ[αα 

Γραίίο 1π οοχεπᾶίσσαι αἴθγάπα γοχαπίῖα τοοππιραπίς ἵαπ- 

61411 Πο. οπιπΊριας αἰεγὶ ἑαποτίριας Πποῖιριϊ ἀοΐοτεαι Ἱή- 

{εγοπίϊριας, Ἠθαιιε οπιπίρις 1π οοχεπάίσοεπι αμ[οεάεπίῖρας, 

{εά αἱ (απίαηιπιοάο ααἱ ἵπ Πποιριίε ἀο]οτες ογεαπί. 

Ἰνεταπι Ύπαπα 1 φποφαε ερο ομ[εγνανενίπι, Ἰαιιά τα Πονὶ 

οοπηρεγίαπα μαρια. ΟΙ οἴἴαπι πεσιιε 1ρΠ Π]α5σοε τοῖ α]ῖ-- 

α παπα ταΙοπ6(α α[[εγιπῖ: ος επ [ο] 11 α{ετῖ {ππιογςς, 

αΙ Πποῖιρηϊ ἀο]ογο Ππίπ]ογαπί, ἴπ οοχεπάϊσεπι αὐ 15 

πηίσγατο ραἰοπίατ, α[Πσπατί σαι[α πο Ροίεβ. Ὁπαπιορτοπα 

Ώθφιιο Ἠο8 1ρ[ῖ5 ογεΙἀσνίηπς, παἱροίε πει αξ εχρετίετ-- 

Πα πε(αε εκ τεῖ παίατα ΙπάΙσαϊογῖε [εγπιοπῖ5 Ἠα]ας α[ιγ-- 

πΠ]αΙΙΟΠΘΙ1. σοι Γεηπα,  Ε[αά 4ποαο 1 οοπ{ε[ῇο ο 6αηι 

Ρατίοσι «παπά Πα [ορ Ηιρροοναίες, εἰ αᾳπαθοππηις αἱίαο, 

αἲ μ{ογῖδ, ἀποῦας πιοβίς οκρ]απατ. Οαἱᾷαπα [απο αἆ {οτί 

α[οςίιδ ΓΕΥΙΠΟΠΕΙΑ τε[οταπί ἱαπαπαπι οππῖριις 1ρῇ5 απ 
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Εὰ. Οἶανι. ΙΧ. [261.] Τά. Ῥα[, Ύν (445.). 
σῶν αὐτῶν, τῆς προειρηµένης τὰς καρηβαρίας τὲ καὶ κατὰ 

τὸ βρέγμα µόλισια γιιοµένας ὀδύνας ἐἑπομένας ἐχουσῶν. 

ἔνιου ὃ᾽ ἐπὶ τὰς τῆς κεφαλῆς διαθέσεις ἀναφέρουσι τὸν λό- 

7ο», ὡς εἰ καὶ οὕτως ἔγραψεν. ὕσαις ἀπὸ φθορῆς καὶ οἱἳ- 

δηµάτων ἐς καρηβαρίαν αρέπεται, κατὰ τὸ βρέγµα εἰσὶν 

ὀδύναι καὶ ἄλλαι δὲ τῆς κεφαλῆς διαθέσεις αἳ απὸ ὑστε- 

ϱῶν γινόμεναι κατὰ τὸ βρέγμα μαλιστα διασημαίνουσιν. 

ἄλλας διαθέσεις ἀκούσωμεν τὰς ἀναλόγους τῇ καρηβαρία, 

Καλοῦσι δὲ τὰς μέν τινας αὐτῶν κἐφαλαίας, τὰς δὲ ἡμικρα- 

νίαςο, τὰς δὲ κεφαλαλγίας ἁπλῶς. 

γ. 

Οἱ φοξοὶ οἳ μὲν κρατεραύχενες ἰσχυροὶ καὶ τἆλλα καὶ τοῖσιν 
3 / , 3 ας , 

ὀστέοισιν, οἱ δὲ κεφαλαλγέες καὶ ωτὀρῥυτοι, τουτέοισο 

ὑπερῶαι κοῖλαι καὶ ὀδόντες παρηλλαγμένοι. 

ΙΩΙΗΠΙ5 Οπή ργηεαΙοίιθ οαρ1ῖθ ρταν]ίαίες οἳ Ἱπ Πποῖρίίο 

ἀοΐοτες ενεπ]εηίες Ἠαδεπίίρας, ΑΙ νετο αἆ οαρ1(19 α[ε- 

οἷας Γεγπιοπσπι τε[εταπῖ, αο Π Τα ΟΠΊΠΕΠΙ ΥΕΓΡΟΓΙΙΠΙ [6γ]ειι 

Γοτιρβ[τει: ᾳπἱρηδοιπαῖο ἃ ροεγάΙίῖοπαο αἱ {ππιογῖριας 1π ϱᾱ- 

ΡΙ15 σναν]ίαίεπι νετίαν, ἀπ Πποιρίίο ἆο]οτες Γαπί εἰ α)ῖ 

4ποαφιιε οαρ]{15 α[Πεοίας αἲ πυίετο εχογ 1Ππ βποϊῖριί πῃᾶ- 

κἽπε [ε[ε ο[ιεπόαπί. ΄ Α]ιος α[Πεοίας απίε]]Ισαπιαδ οαρ1Ε18 

σταν]ίαἰῖ Ργορονίίοπε τε[ροπἀςμίες, αἰίᾳιος αμίεπι εκ 1ρ[ι5 

οερ]ιαίαεας νοσαπί, αἱίᾳἀον Ἠεπιϊογαπίαςδ, 14108 οερ]ᾶ- 

Ἰα]δίας, 14 ε[ι οαρ]16 ἀοΐογε ΒπρΙεΙίετ. 

Π11. 

Θμῖ «οποίο Γιοιὲ οαρίεε εἰ ναϊἰίάα ο μιάεπα οεγυϊοές 111 

οαείεγἰς ἔμπι οι γοδι[ί [ιωῖ. ὉΟμι φετο εαριε ὧο-- 

ἱεπεν [μεπιε ᾖαθεπὲ αµγες, Ιεὶς ραἰαισπ εοποανµπα εξ 

ει ἀεπίες Ῥεγνετ/α [εγίε ρο/[ιῖ. 
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Ἐά. Οἶνατί, ΤΧ. [201. 302.1 Ἐά. Ῥα[, Υ. (415.) 
Κμανταῦῦθα πάλιν ουδὲν διαφέρει πύιερα κρατεραύχε- 

νες ἐν πέντε συλλαβαῖς 1} κρατραύχενες ἐν τἐτρασί τις γρά- 

ψειΣ. τοὺς γὰρ κρατεροὺς ἔχοντας τοὺς αὐχένας, ὕπερ ἐστὶν 

ἰσχυροὺς, ἑκατέρα τῶν φωνῶν σηµαίνει. τὸ μέντοι µα- 

κραύχενες, ὕπερ ἔνιου γράφουσι τὴν παλαιὼν ὑπαλλάττοντες 
γραφὴν, οὐ ταὐτὸν δηλοῖ. κρατερὸς μὲν γὰρ αὐχὴν ὁ ἰἴσχυ- 
ρὸς ὀνομάζδεται, διὰ σκληρότητα καὶ μέγεθος ὁὀστῶν τοιοῦ- 

τος γινόμενος τουπίπαν. οὕτως ὃ ἔχουσι καὶ οἳ περικείµενοδ 
τοῖς ὁὀστέοις μύες τὲ καὶ τένοντες καὶ σύνδεσμοι. μακροὶ δ- 

αὐχένες οὐχ ὅπως ἐν αρετῆς μέρει γίνονται, ἀλλὰ καὶ 

μοχθηροὶ τοὐπίπαν εἰσὶ, παραπλησίως τῷ στενῷ καὶ µα- 

κοῷ θώρακυ. καὶ [2605] γὰρ καὶ τοῦτον εὐρὺν εἶναι προσῆ- 
κεν, οὐ πλατὺν µόνον 1) μακρόν. εὐρὺς ὃ ἐν τῇ κατὰ βά- 

Όος τε καὶ πλάτος διαστάσει καὶ θωώραξ καὶ αὐχὴν καὶ πᾶν 

ὁτιοῦν ἄλλο /ίνεται µόριον, ὕταν ἀνάλογον αἀλλήλοις αὐξηῦῇ 

ταῦτα. πάντως ὃ ἐπ αὐτῶν ἐστι καὶ τὸ μῆκος, ἤτου μεῖ- 

ζον ἢ ἴσυν γε τοῖς συμµέτρως ἔχουσιν. ὃ μὲν οὖν θωραξ 
τῶν ἐντυγχανόντων ἡμῖν ἀνθρώπων οὐ φαίνεται, πρὶν γυ- 

Που Ίοσο εἰϊῖαπι ἨΙ μα] τε[ετί, αἴταπα οὐαίογαις]θΙι6Β 

Όναεσα Υοσεθ Ρε; αΠἴπαάε {γ]]αβρας απί ογαίταισἨεπες ρεν 

απαίιος αιΙςρίανα [ογ]ρ[οτ]ί: τορι[ᾳς είπα οετνίοῖρης Ἰο0-- 

πΙΙμθς ἱγα(αε γοχ Πση][οαί, Μαογαασµεπεςδ νετο, 14 εἴἲ 

Ἰοηφβίσο]]1, τα ΠΟΠΗ νείετεπι [οηρίμταια Ρρετπιηταηίες 

{οτ]ρααῖ, ποια. εαπάθια τει βρι]ῃσαί. Ὑαἰάα επ]πα οεγγ]κ 

τοριυ[ία ποπαἰπαίαχ οὗ ἁατ]ίαπι αππαρηϊπάἹπειπθ. οΏἵαπι, 

ΡΙετμπιαήε {αι οχ][ίεµς, Πα 4ποᾳμε {ο Ἱαρεπί 1ρΗ οἷκ-- 

οµπιροΠ1 πιπ[ουμ]1, ἱεηάοπε εἴ οορι]αε; αἲ Ίοηραε οενν-- 

ος ἰαπίαπι αρε[ πἱ νὶ αἰἶᾳαα Ρρο]ἱεαπε, αἱ εἰαι ΡΓΟΓ- 

{15 νΙΠοίαε ΠΠ, ρετίπἆε αίᾳαε απρα[ίαπα Ιοήδυπ(ιθ ῥρε- 

οἵπς, απαπάοφαάεπα 14 αππρ]άπχ ε[ἴε, πο Ιαΐαπι ἀππιίακαί 

απ! Ἰοησπ1, ορογἰεί. Απιρίαπη απο 1π Ἰαῦ ρτο[απάἴφε 

ἀϊππεπίιοπε Ῥεείιας, οο]άπι εἳ αἰἰπά αιποάᾳαθ ππεπηργαπι 

σομ/{ΙΓΗΙ, οἵιπα ῥργορογοπα Ιπίες {ο οοἩστια ἑα αιοία {16- 

1Πῖ, 1Π 1ρῇῃς νετο Ρτογ/[ας εἰ Ιοηβῖίπάο απί ππα]ος ε[ὶ αιιξ 

αεφιια]ῖ5 16 α ας πιοεταίε [ο Ἱαρομπί, Ποπιπαα απΙάειπ 

ποριθ ορνίαπι νοηίθη ΓἴιΠι Ρεοίοτα Ποπ ῬΡχῖ1δ αρρατεηῖ , 
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Εὰ. Οµατι, ΤΧ. [365.] Ἐὰά. Ῥα[, Ύ. (445.) 
μνωθῆναι τὸ σώμα. τὴν δὲ κεφαλήν εὐθέως ὁρῶμέν τὲ 
καὶ γνωρίζοµμεν ὅ τὲ περ ἂν ἔχη κατά τε τὴν διάπλασιν 
καὶ τὸ μέγεθος σφάλμα" κατὰ μὲν τὸ μέγεθος, εἴτε σµι- 
κροτἑρα τοῦ προσήκοντος ἢ μείζων γεγονυῖα, κατὼ δὲ τὴν 

διάπλασιν 3 ἀκριβώς στρογγύλην, τήν τὲ κατὰ µέτωπον 
ἐξοχὴν καὶ τὴν κατὰ τὸ ἐνίον ἀπολωλεκυῖα τελέως, 1) φοξὴ 

προμηκεστέρας τοῦ δέοντος ἔχουσα τας ἑξοχὼς, ἴτου γ ἆμ- 
σοτέρας 1) τὴν ἑεέραν ἢ µίαν ἔχουσα [ιόνην, ἀπολωλεκυῖα 
δὲ τὴν ἑτέραν. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς μµείξονός τὲ καὶ φοξῆς 

ἐπισκέπτεσθαι προσήκευ τὸ τε ποσὸν τῆς ὑπεροχῆς καὶ τὴν. 

τοῦ αὐχένος ὑπεροχὴν, εἰς τὸ διαγνώναυ πότερον ἄμεινον 
αὐτοῖς 3) χεῖρον ἡ κεφαλὴ κατεσκεύασται. δέδεικται γὰρ 

ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ὑπομνήμασιν οὐ μικρὸ χρεία γινομένη 
τοῖς ἐατροῖς ἔκ τὲ τοιαύτης γνώσεως εἰς φυλακὴν τῆς τοῦ 

µέρους ὑγείας καὶ τὴν ἐσομένην ἐπανόρθωσιν, εἰ φθάσειέ 

ποτὲ μαθεῖν. ἐπὶ δὲ τῆς ἐναργῶς μικρᾶς ἐγνωκέναι μὲν 

χοὴ τὴν σµικρότητα, προσεπισκέπτεσθαυ δὲ ἐκ περιουσίας 
καὶ τὼ κατὼ τὸν τράχηλον. ἐπειδὴ στελέχει παραπλησίως 

Ύυαπ1 6ογάπ1 οοΓροτα πωάαία {πετπε: Γεὰ οαραῖ 1]]οο αᾱ- 

Γρϊοίπιιο εί ᾳαοάπαπι 1π {οχπιαβῖοιθ αο ππαρηξαᾶίπθ γ{απα 

Μαρεαί οορπο/[είπαι5: 1π πιασπιιάϊῖπε, Π πάπα Πί αι 

πιᾶ]:6 Ύπαπι οοηγεπῖαϊι; 1π {οΓπιαΙΙοΠπε,  εκηυίΠίε το- 

ἵππάσπι ἱ, {τοπ οοοῖρΙ απο Ρτοπαϊπεηίϊῖα οάτεπς Ῥεπῖ- 

ἴ15 απί αοπίμπι Ῥγοποίίοτεδ, αμάπι ἀεοεαῖ, επΙπεπ/{]αβ 

Ἰαβεης απἲ Ὠἴχαδφπε απἲ αἰτετα ἰαπίαπι: αὐῖ μπα ἀυπιίαχαί 

εωήπεηί]α ΡταεαΙίαπα, αἰἴεγα γετο Ρτϊναϊαπι, 1π πηθ]ογε 

Πίαφαε οαρίίε εἰ αοπίο εἰ εκοε[ις απαπ{ϊίας οοπβάεταηάα 

ε[ὶ εἰ 1ρβις οειν]οῖ εχεε]]εηίία, αἱ 1ρῇ5 ΠεΙμδηε αἨ 

᾿ἀείετῖας οαριῖ {ογπιαίατ Πἱ, ἀϊρποίοετε γα]εαπιᾳς. Ώεο]α- 

ταίαπι ε[ εηῖπι ἵπ Ἠδτῖς ἆε ἴπεπάα [απιίαίε ἨοἩΠ Ππε]ο- 

ονεπι πα]ίαίεπη ππεάϊίους εκ Ἠι]αδπιοάϊ οορπΙῖοπε Ῥετοῖ- 

Ῥετε εἰ αἆ [ειναπάαπι ππεπιῦτί [απ]αίεπι εἰ αἆ Γαΐπγαια 

νΙμ επιεπάαίίοπεπι, { φμαπο ΄ἀῑάϊοιΙΤε Ρεῖαφ αοοϊἀεπῖ. 

Θεά ἵπ οαρίίε ενἰἀεπίει ρᾶϊνο ρατνιαίεπι φπ]άεπα πονί[τε 

ορια ε[ι εί εα ριαείετα, αὐαε αἆ οο]απ ρετιϊπεηπί, εκ 

αὈαπιάκη οοη[ἀεταπάα, αοπίαπι ρετίωάε ασ Ίπποι ἀογ[ 

σἀιΕνύς ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. ες 
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μά. Οµασι. ΣΧ. [26ρ.] το Εά. Ῥαΐ,. Ῥ. (445.) 
ἡ ῥάχις ὡς ἐκ ῥιζώσεως πέφυκε τῆς κεφαλῆς. ἔμᾶθες γὰρ 

ἐξ ἐγκεφάλου τῷ νωτιαίῳ μυελῷ τήν τὲ τῆς γενέσεως ἄρ- 
χὴν εἶναι καὶ τὴν τῶν δυνάμεων χορηγίαν. περιέχουσυ δὲ 

τοῦτον. οἱ σπόνδυλου Λεπτὸν μὲν ὄντα μικροὶ, παχὺν δὲ 

γενόμενον εὐρεῖο. ὥσπερ οὖν ὁ μέγας μὲν θώραξ εὐρυχωρίαν 

τὲ μεγάλην ἔνδοθεν ἔχει, καθ’. ἣν ἄθλιπτα καὶ μεγάλα δύο 

σπλάγχνα περιέχεξᾶυ πνεύµων καὶ καρδία. ὁ δὲ σμικρὸς 

ἀνάλογον αὐτῷ καὶ παῦτα ἔχει σµικρά τε καὶ στενοχωρού- 
μένα. κατὰ τὸν αὐτὸν τρὀπον ἡᾗ κἐφαλὴ καὶ ἡ ῥάΧις ἀνά- 

λογον. ἑαυταῖς ἔχουσιν ἐγκέφαλόν τε καὶ νωτιαῖον. ὅταν μὲν 

εἰς μέγεθος ἐπιδῶώσιν, αὐτούς τε μεγάλους  εὐρείας τε τὰς 

τοῦ. πνεύματος χώρας ἐν αυτοῖς ποιοῦσιν, αἱ δὲ σμικραὶ 
ταναντία. Φαίνεται δὲ καὶ τὰ τῆς δἰανοίας βεβλαμμένα 
τοῖς ἐναργῶς ἐχουσίν, Ίεου πάνυ µεγάλας 3 πάνυ σμικρῶςφ 
τὼς κεφαλάο. ἀλλ αἱ μὲν ομικραὶ μοχθηραὶ διὰ παντός, 

αἱ δὲ μεγάλα γένοινε ἄν ποτε κατὰ τὸ σπάνιον ἐπὶ ῥώμη 

τω 

ἔριπα. εκ οαρίίο ἵαπιφμαπι εκ χαάῖοε Ῥταεσεταήπαί, ΑΠΡ 

επίπα οἰάΙοι[15, πιεά]]αο ἆοτῇ α οεγερτο εἰ ογἴμς απ ῖαπι 

οἱ {αομ]ἰαίαπι οορίαπι {ασδετῖ:. Ἠαπο πεζά μ]]απῃ νετίεργας 

πο]αάαπε, ἴομπεια απἰάσπι ρυβ]]ας, ογα[Πογοπι αίεπα [α- 
οἶατα. ΔΠΙΡΙΟΓΕ. Οπεπιαάπιούπαι ἸΙδίας Ἱπασπαπα Ρρεοῖι 

αππρ]α. Ππίετίας οαν]ίαίε Ίπαιιο ε[ἰ, 1 ᾳπα ἆπο Ίπαρηα ν]- 

ἴοεγα, ῬΡΗ]πιοπες [οἶ]οεί αίᾳιε «ος, πη]]α εκ ῥρατίε οοΠι- 

Ρτείῖα οοπΙπεπίασ: ρετῖιπάθ εί εχίσαπι Ρεοίμς Ρρτοροσγίίοπε 

ΠΡΙ. πε[ροπάεπί]α Ἠαεο ν][οετα οοπἰ]πεί, εχῖσιια ν]άε]]οεί 

οἳ 1 αὐσ[Η]ς νεν[αη ια; Ἰαιά αἰῑίον οαριί εἰ ἁοτ[ [ρίπα 

πιαρηΙ(αά]μό τε[ροπάεπίῖα εἰ οετεβγανα εἲ πιεάα]]απαῃ 1πο]α- 

ἀυπί.  Οασπί επ] ππεπηρτα Ίαεο σταπάίοτα Γαπί εἲ «εΓε- 

Ῥνυια. εἰ πιεάπ]]απι απιρ]Ιογες Ἰαΐίογεδφιιε [ρίγίίας οανεγηας 

1η 1ρῇ96 εβιοϊαπί; αἲ απ ραβ]]α Γαετίπί, οοπίνγαγίαπι ενεπῖτ. 

Ὑδ Ῥγαείεγεα οοριίαπἁϊ 15, απϊ απἲ ππιϊ Ἱ]άσπα οαρ]ῖα 

απ{ πλπιῖς εχίσια ενἰἀεπίευ Ῥο[Πμάςηί, οΡ]αε[α εΠ. δεᾷ 

εχκίρια οαρῖία Γεπιρες ρτανα Γαηῖ: πιβσηα γὙετο, Ισεί ταγο, 

ΠΟΠΗ ΠΟΠΗ ἴ8πθη εἰ Ῥοπα Γιεν]ηε οἱ οὗ {αοι]ίαιὶ «ο- 
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Εὰ. Ομάν. ΙΧ. Γ262. 8685. ] Κα. Βαἴ, . ο 
ιὲ τῆς κατά ταῦτα δυνάμεως καὶ πλήθευ τῆς ὕλης, ἐξ { 

διεπλάσθησαν, ὕπερ ὑπάρξαι φαοὶ καὶ Περικλεῖ τῷ 1η. 

φαίῳ συνετωτάτῳ γενομένῳ. σκώπτεται }οῦν ὑπὸ τῶν κω- 
μικῶν ἐπὶ µεγέθευ κεφαλῆς. «ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐὰν καὶ τὸ 
κατὰ φύσιν σχῆμα φυλάττῃ καὶ τὸν αὐχένα κρατερὸν ἔχη 
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὶς δεδορκότας ὃδριμὺ, Ίνωστέον ἄριστα 

διακεῖσθαι τὴν τοιαύτην κεφαλήν. αἳ δὲ φοξαὶ, καὶ γὰρ 
καὶ τούτων ἔφην τινὰς ουκ εἶναι μεμπτὼς, γίνονται μὲν 
ὑπαλλαττομένης κατα τυ τῆς αρίστης διαπλάσέεως, ἥτις 

έοικε προµήκει σφαίρᾳ τεθλιιμένῃ καθ’ ἑκάτερον οὔση" 
ἤτοι δὲ λείπουσαν ἔχουσι τὴν κατ ἐνίον ἢ) µέτωπον ἐξοχὴν 
3) περαιτέρω [568] τοῦ προσήκοντος ηυξημένην. «ὡς τὸ 

πολὺ μὲν οὖν, ἔφην, ὥσπερ τὴν μεγάλην, οὕτω καὶ ταύτας 

εὗρήσεις µεμπτάς. ἓν δὲ τῷ σπανίῳ γίνονται καὶ τούτων 
τινὲς ἀγαθαὶ, τῆς διαπλαττούσης δυνάμεως τὴν ὕλην, ἐξ ἦς 

ἐγενήθη κυούμεένος ὃὁ ἄνθρωπος, ἰσχυρᾶς ὑπαρχούσης, ὡς 

μ νικηθῆναι τῷ πλήθευ τοῦ ῥυέντος ἐπὶ τὸ χωρίον αἵμα- 

ταπι Τογπιαϊγ]οῖ χοβας εἳ ππαϊετῖας, Ππάθ οτγοαία. Πιπῇ, 

μρογίαίε, αιιαΙ οαρῖίο Ρετίο]ες Αίπεπιεπ[ς νῖν ργαςεπιΙΠΠ-- 

πηιις Γα1 {ο ἰναάταςς ππἀθ αἱ οοπιοὶ ο]Ιβ εαρί1 πααση]!τι-- 

ἀϊπεπι ἀῑοίιεγ]ῖδ. ]ασε[Γαπῖ,  Ρναείετεα νετο ιπασίς σ’απο 

σαραί Ῥοπιπα αἱ, { εἴ παϊαταίειη Πσιταπι τεπεαί οἱ οεΥ-- 

νίοθιη να]άαπι εἰ οουμ]ο5 αομίο οεγποεηίεο Ηαρεαί: ἵτπο 

επΊπι ορίίπιο Π]αφπιοάί εαριὲ [εί Ίιαρογο [οἰοπάμαι ε{ί, 

γεχυπλ΄ αομία οαρτία, Ἠ8Ππι εἰ εκ 5 ηπαεάασπι ποἨ ε[ε 

ἠπρτοραπάα αβϊτπιανίπνας, ορίίππα Ἡριιγα αἰαπαπία]ατα Ῥετ- 

πιπῖαία Πεχὶ ἀῑοίπια». Ορίμπα επῖπι οαρ]ῖς Ἡριτα οΏ]οπσο 

οχΡΙ πχῖπηπε οοπιρτε[ίο [πηῖ]ής ε{ι, ἀεβοῖε αιίοπι αευῖο 

οαΡ1Η απί οεοΙρΙά απί [χοπ επϊηθηίῖα απί πίτα αὔσπι 

ἀεσεαῖ ργοάιείαπα Ἠαδεί. ῬΙεγαπιαε {σίίαχ, αἱ ἀῑπΙ, απ θπι-- 

αἀπιοάμια ππαρπσα. αρα, ία εί Ἠα]αςπιοᾷἱ αοἠία, ΠπεΙ- 

ἀοία Ἱπιρτοβαφιε τερεΓ]εδ; 1αΥο ἵσπιεπ εἰ εκ ηὶς ατα 

Ῥοπα Γπετιπῖ, {αου]ίαίε πια[εγίαπι, εκ αα Ἠοπιο 1π πίετο 

ογεαίης ε[ι, εἰ[οτπιαπίο αἀπποάμαι γα]]άα, πε(πε [αησι]πῖς 

1η πετά ἀεβαεπίῖς πππ]Ηἰπάίπε [αρεταία, {[εὰᾷ οοπίτα 

Ε{έο 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [265.] Γά. Βα[. Ῥ. (445. 446.) 
τος, ἀλλ ἐξαρκέσαι τὲ καὶ ἀντισχεῖν αὐτὸ καὶ διαπλάσαι 

καλώς. ἐπεὶ τοίνυν ἤτοί διὰ τὴν ἔνδειαν ὁποτέρας τῶν ἐἔξο- 

χῶν ἢ διὼ τὴν ἐπαίξησιν αἱ φοξαὶ γίνονται κεφαλαὶ, πρῶ- 

τον μέν σε χρὴ, προσέχειν τὸν νοῦν πύτερον αὐξηθείσης ἢ 

µειωθείσης, οὐ μεμπτὸν δ' ἀεὶ, τὸ προσαυ- (440) ξηθεί- 
σης. ἀλλὰ συνεπισκέπτεσθαυ χρὴ τηνικαῦτα πρώτον μὲν 

τὴν εὐσχημοσύνην τῆς ἐπαυξήσεως' αἱ γὰρ απρεπεῖς ἐπαυ-- 

ήσεις εἰσι µοχθηραί. δεύτερον δὲ πότερον ο κατ ἰνίον 
ἐξοχὴ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς γέγονε μείζων ἢ τὸ κατὰ πρόσω- 

πον µέρος ηἠὔξηται, βέλτιον εἶναι νοµίζοντα αὐξηθῆναι τὴν 

κατ ἠἐνίον. αὐτίκα γὰρ ἤ τε κχυριωτάτη τῶν κοιλιών ἐστὶ 
τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἡ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ ῥίξωσις,. εἶτα 
καθεξῆς σκοπεῖν τὸν αὐχένα πότερον ἀσθενὴς ) κρατερὀς 

ἐστιν. ἐὰν γὰρ ἤ τ ἐξοχὴ µήτ ἀσχήμων ᾖ μήθ ὑπερ- 
βαλλύντως µεγάλη, γεναιός τὲ αὐτὴν ἐκδέχεται τράχηλος, 
ἀποδέχου τὴν ὀξότητα τῆς τοιαύτης κεφαλῆς. ἰσχυροὺς γὰρ 

εὑρήσεις τούτους τά τὲ ἄλλα κῴν τοῖς ὁστοῖο. ἐπίσκεψαυ 

εἶας νυἷπι [α[ήπογε, τε[[ετο εἰοσαπίεγᾳπο εΠηρετο Ροίεμ5 

Γη. Ὠπαπάο Ισιίατ οἨ αἰίεγαίτῖας ειπϊπεπί]αο ἀε[εοίαπα 

ααἲ οχοε[απι αοπἰα οαρίία γοάἁμηίας, Ρτῖπαπι απ]άεπι ἴε 

1] ]πά απΙπιαάνετίοτε ἀοοεί, πίγαπα αιιοία απί ἀϊπιϊπαία Ῥτο- 

π]πθπίία αοπίππι οαριί ενα[ετῖί: ναϊοΓαπα επίπα Γεππρος ε[ 

οκ οοπιπα]ηαῖα πηπετοπα απ οαριιῖ: ἨΟἨ ΓΕΠΙΡΕΣ πηα]άΙή ες 

αζαιοία. Ὑεταπη αιίεπι Ρργδείεγεα οοη[ιάεγαχγε εοπνεπῖί απ- 

Ρηϊπιῖς α]άεπι ἀεσοοταπαῃ Ιπογεπιεη {1 {ογπ]ᾶπα; ἀθε[ογπιῖα θηἶπι 

ἱπογοπιεπία ρτανα Γυπὲ: Γεοιπάο αίτασπι οαρῖῖς οχοε[[ας, 

ααῖ ἵπ «ο οσοἱρ]]ο εΒ, Ρ]ας απαπι εα, ααε α [αοῖε εῇι, 

Ραγ5 οχογονεγΙξ: πιε]ῖτι επῖπι ριίαπάσπι ε[ι, οουἱρΙΏῖ οπῖ-- 

πθηξίαπα πια]ογοπα ο[ε, 1Ρί παπηιθ εἰ πορίμ[Ππιας οεγεὈεῖ 

πας εί ἁοτΠ πιθάι]]αο οχοτίας Ἰοσα[ῖ Γαπὲ, Ῥοβεα ἀείπ- 

εερ5 οεγνίοεπι οοπ[ἀθταίο, Ππιρεοί]]απο Π απ τουπβας 

ΠΒΠὰ { εππεηΒα πεφιιο ἱπάθοογα {αθχῖῖ, π6(πθ π]ίγα πιο- 

ἆππι ϱταπᾶῖ να]άππιᾳαο θ8Π1 οο]]άπα [αβίποαξ, Ἠα]αδπιοςί 

οαρ1{ῖ5 4ΟΙΙΠΙΘΠ Ρτοραίο: ος οηῖπα Ἠοπιίπος εἰ αΠογαπι 

ΠΙΕΠΙΡΤΟΣΗΠΙ, [ο ο[πάπι ΡΥαθοῖριε νΙγ1οι]ς Ρο]]εγε «οπΏρε- 
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3 - ’ | ’ ΐ ’ 

ὃ ἐνταῦθα τίνα λέγει τὰ ἄλλα, πύὐτερα τὰ κατα θώρακα 

καὶ ἧπαρ, ὡς εἶναι τὰς τρεῖς ἀρχαὰς τοῖς τοιούτοις γένναίας, 
3 ’ .] Δ Ἆ 3 ’ Ἀ ” ’ ’ 3. 

οὐ µόνον τὴν κατα τὸν ἐγκέφαλον" ἢ τάλλα μόνα λέγει διὰ 

τὸ τὴν πρώτην αρχήν τὲ καὶ γένεσιν ἔκ τῆς κἐφαλῆς ἔχοντα. 
ταῦτα δὲ ἐστι νωτιαῖος καὶ γεῦρα καὶ σὺν αὐτοῖς ἡ τῶν 

ὀσεῶν οὐσία καὶ ἡ τῶν μυών, ἅπερ ἐξ ἀνάγκης συναυξάνξ- 

ται καὶ συγκρατύνεται τῇ κεφαλῃῇ. καὶ ταῦτα δὲ εἐρῆσεις 

ὡς τὸ πολὺ συναυξανόµενα. τοῦ γὰρ αἵματος, ἐξ οὗ διε- 
πλάσθησαν τὰ κατὼ τὴν κεφαλὴν, ὄντος πολλοῦ τὲ καὶ εὐ- 

; 3 υ 9 , ο] 3 / 3 / 

χρήστου καὶ τὴν ζωτικὴν δύναμιν, 1ν ἐκ καρδίας ἐδείξαμιεν 

ὁρμᾶσθαι καὶ τὴν φυσικήν τὲ καὶ θρεπτικὴν ὀνομαζομένην, 
ο] 3 ο ” 3 σς ”- ” Γ “”, « ’ 

ην ἐξ Ίπατος ἔμαῦες ἐπιρῥειν ταις φλεψὶνι ευλογον Όπαρ-- 

χειν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἰσχυρᾶς. καὶ δὴ τῷ τοιούτῳ ζωῳ τὰ 
ὥς Ὀεμέλια τοῦ παντὸς σώματος ἀναγκαῖον εἶναι γενναῖα. 

τῆς ὃ᾽ ἐναντίως ἐχοισης κεφαλῆς, κατά τὲ τὸ μοχθηρὸν 

σχῆμα καὶ τὴν µικρότητα, προσεπισκέψασθαυ τά τε καθ΄ 
ὑπερώαν ἐν τῷ στύµατυ χωρία. παλεῖταυ ὃ οὕτως τὸ μὲ- 

ος ἐκεῖνο τῆς ὑψηλῆς χώρας αὐτοῦ, ὅσον ὑπὲρ τὰς ἐκ τῆς 

6. Θεά Ίου Ίοσο εἰ 1]]αά Ῥετρεπάϊίο, απίά { νο]πεγῖ, 

απμπα. ἀῑκεναί εἰ αἱ: παπι ἀπ{ε]]εχετΙί Ρρεοίας εἰ ]εοιτ, 

αἱ ϱ]αδπιοί Ποπιίπίρις πα Ρεπετο[α ρεϊποῖρία Ἰηβηί, ΠοἩ 

{ο]απι οετερτιπι: απ εἰ αἰῖα Ί]α [ο]α ἀῑσαί, Ύααθ ΡΓΙΠΙΝΗΙ 

ἠπ]απι εἰ οτίμια εκ οαρῖἰε Παδεπί; «εα γΥετο [απί ἀογῇ 

ππεάι]]α εἰ πενν1 εἰ ουπι Τρί ο[παπι πμ[οι]οταππφἁε πια- 

ἱετία, αι πεοε[ατῖο πα οαπι οβρΙίε αασε[οιπί εἰ τοῥο- 

γαπίαχ, Ἠαεο ππεπιργα γετο Ῥ]Ιεγπιπε 1π Επι] αἀβογί 

εοπ]ρεγῖθ.  Οιιαπάο επῖπι [απΏριῖδ, εκ 4πο οδρίΗ5 Ρρατίεδ 

εγεαίαα {απί, πα]ία5 αἴηπο Ῥοηας εΠ, νια]επι 4ποφπθ 

Ροϊεπίίαιπ, 4άπ1 οκ οογάο Ῥγοᾶίτο ο[επάίπαας, ΠΙΙτίοεΠι- 

απθ υοσαίαπι 44Ι1 εχ Ίεοοτο ἵπ Υ6Π89 ΡΓΟΠΙάΠΕΥΘ ἀά1οΙ ΠΕ, 

Πα[ΐπι αἳ ΠπΙ]ο τορι[ίας ε[ε ογεάῖρι]α εΠ; αἰφαὶ Ηπ]ας- 

πηοᾶί απΙπια] Ῥτίπια νε]αά Γαπάαπιεπία ἰοίῖαδ οοχροχ!5 

πιαρη]ᾗοα ε[ε ασ ΡεΠετο[α πεοείῖε ε[. Αί ἵπ οαρίίε οΟΙΙ- 

ίνα ἀε[ογπά εριο εἰ εχὶριίαϊιο νἱοία, Ῥταείεγεα εί 1Π 

οτε ρα]αίῖ ρατίες 1Π[ρΙοϊίος Πα νεχο αρρε]]απί 1π εο α]ἱΙο- 

1 Γραμῖ Ρατίεπι ἀ]]απα 41αε [αρτα {οχαπαῖπα ο πασίθιδ Ἠλ 
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θς εἰς αὐτὸ συνεερήσεις ἐστὶ μετέωρον. εὑρήσεις 7ὰρ οὖν 
καὶ τοῦτο κοῖλον, ἐφ ὧν ἡᾗ φοξύτης ὀξεῖά τὲ καὶ ἀσχήμων 

ἐγένετο. καὶ γὰρ οὖν καλοῦσεν οἳ ἄνθρωποι τούτους µά- 

λιστα φοξούᾳ. ἐπὶ πολλῶν δὲ καὶ ὀδόνεες παρηλλαγμένου 
φοίνονται, τουτέστιν οὐ κατ εὐθὺ τοῖς ἄνωθεν οἳ κάτοθεν 
οὔθ) οἱ τοµεῖς τοῖς τομεῦσιν οὔθ οἱ κυνόδοντες τοῖς κυνό- 
ὅουσι οὐδ αἳ μύλαι ταῖς µύλαις, ἀλλ οἷον ἀνεσπασμένον 
εξ ἅμα καὶ διεστραμμένον αὐτοῖς φαίνεται τὸ στόμα. τού- 
τους οὖν εὐὑρήσεις κεφαλήν τὲ συνεχώς ἀλγοῦντας καὶ 
ῥευματιζομένους τὰ ὧτα, ποτὲ μὲν ἰχῶρι λεπεφ καὶ 
ὑγρῷ, ποτὲ δὲ οἷον πυώδει τὲ καὶ δυσώδει, τῶν ἆσθε- 

πῶν μορίων εἰωθότων καὶ πολὺ καὶ μοχῦηρὸν περίττωµα 
γεννᾷν. ὁπότ οὖν σαφὴς ἐγένετο ἡ ῥῆσις. [561] μικρόν 
τε προοθεὶς ἐπ ἄλλην μεταβήσομεν. τὸ δὲ μιρὸν τοῦτ 
ἐστὶν ἀνάμνησις ἑνὸς τῶν εἰρημένων µου κατὼ τὴν αἀρχὴν 
τοῦδε τοῦ λόγου. Φαίνεται γὰρ {ἤδη σαφῶς ὑπομνήματυ 

κἆλλον 1 συγγράµµατυ τὸ προκείμενον ἐοικέναι βιβλίον, 

Ἱρίαπα ρογϊπεμίια Γαρ]πιὶς ο{ς Ἱπνεπ]ες επῖπι εἰ Ἠαπο 

Ρατίοπι 115 οαναπι, Φογάπα αοπίπα γα]άε οαραῖ αο ἆε- 

{ογαιο ες ο απίειι Ρταεοῖριε γοσαπί Ἠοπιίπες φοξοὺς, 

Ἠοο ε[ αοιῖ οαρῖῖ. ἴπ πια]ῖδ ᾳποφμθ ἀεπίες πια]ο Ῥο- 

Πμ νιἀεπίας, 1 ε[ῖ ποπ τεοίθ ϱ τερίοπε ΓΙρεΓίογθς 611 

Πα[ετῖογῖβας οοπιπηαπίας, πθηας 1Πποῖ[οτες οσα Ιποι[ογί- 

Ῥα5. πεφθ οαΠΙΠῖ οπα ϱΕΠΙΠΙ6, ἨὨεφΙιε 1ηΟΙαΥθ5 ΟΜΠΙ ππο-- 

Ιατίραςς {[εά νε]αί1 τενα][απα Ἰαχία 'αἴᾳιο ἁἰ[οτίαπι 1π 

{ρῇᾳ5. ο αρρατεῖ. Ἠος Ιδίίαν οτεῦγο ἀοίοτε οαρ1(15 γεχανὶ 

οομ[ρίοΙεδ 1ρ[ογαπαι(αθ απχες ἀε[]]αίίοπε Ιαβογατε, ΠΟΠ-- 

παπ(ιαπι [απ] ᾳπαἆαπι ἴεπαῖ εἰ Παυῖάα, ποππππαααπα σε 

Ρατη]οπίο ἨαΠιογς ας {οεἱἶᾷο επιαπαπία:. Ιπιροοί]]α παπι- 

απο πιαπηῦγα πημ]ίαπα Ρ]απυπφς εχοτεπιθηίπα οοἱσεγα 

εομ/ενενιηῖ, ΙΤβίίας 4 αμπη Ίαπι [οπἱρίιοχί Γεγπιο οχρ]α- 

παας Πιο], Ῥαμοίς ο άραδάααι αἀάλ[ῖδ, αἰαπα Ῥρανίεπι 

ἰναμββρο. Γα νετο Ρραισα Πι]αςπιοάί Γαπὲ, τοπ] [σεηίτα . 

[οἱ]οεί ΠΠΙ15, οαποᾷ α πιο Ί]ας Γεγπιοπῖς Πίο ἀῑσίαα 

{αςς νἰάείαν επῖπι ]απι αρενίε 1ρει Ι[ε οοπιπιεμίαγίο πιᾶ- '. 
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ἑαυτῷ τινὰ /φαφοντρο εἰς ἀνάμνήσιν τοῦ /πποκράτους, ὡς 

ἕκασταν ἐἔτυχεν ἤτου Θεασάμενος 1 διὰ λογικῆς σκέψέως 

ἐξευρών. οὐδὲν γὰρ οὐδ. ἐγγὺς οἰκειών ἐστυ τῇ πρωτη ῥή- 

σει πρὸς τὴν δευτέραν, μαθάπερι οὐδὲ τῇ ρήση πάλιν πρὸς 

ταύτας.. 

ὃ' 

"Ὅσοισιν ὁστέον απὀ «ὑπερώης ἀπῆλθει τουτέοισυ μέση: ἴδει 

4) ῥίς. ὅσοισι δὲ, ὅθεν οἱ ὀδόντες, ἄκρη σιμοῦταυ. 
. 

Τὸ διαφράττον ὁστοῦν τοὺς δύο πύρους τῆς ῥινὸς 

ἐστήρικταυ κατ ἄλλού τινὸς ὁστοῦ λεπτοῦ, «τὴν. μὲν ἀρχὴν 

ἔχοντος ἄνωθεν. ἐκ τοῦ. μεσοφρύου, «αελευτώνιος ὃ ἐπὶ τὸ 
Πέρας τῆς ῥινὸς, ἔνθα τὰ πτερύγια. . κατὰ τοῦτο μὲν υῦν. 

τὸ-μιέρος ἐπίκχειταυ. τὸ διάφραγμα τῆς ῥίνὸς, ἐκείνοις τοῖς 

χωρίοις, εἰς ἃ τὰ πέρατὰ τῶν τομέων ὀδόντων ἀνήκευ. τὸ 

Εἶδ Ύπαπ Ίπῃο νο]απηπὶ πι] ε[ο, Ἡλρροοταίο ΠΡ 

1ρᾳ, αἱ πιεπιοτῖαε {αργοηϊτεί, ποππι]]α [ογἱρεμίε, ρτοιί 

απαπιαπούφαε -αμί εχρετίιεηίῖα οοπιργε]ιεπά εί αιί ταίτο- 

μα ππεάΙίαιῖοηο εκεορί(α[ει. ἨΝι]]α οπῖπι οοσµαίίο νοὶ 

Ῥγορϊποιϊίας ΡΥΊπι8ο Ρατ οαπα [εοιπάα Ἰπίογοεάαὲ, ααοη- 

αἀπιοάπα τΙτ[α5 ποιο ἰεγί]ας ΟΙ 116. 

1ν. 

οωτδις ος α Ραἰαιο αί[εε[[ε, τὶς ππεαϊις εοπ[ιᾶιί πας. 

Ομίδις νετο ιπάε ἀεπίες ργουεάιπε, ἱπὰς Γμηνπαµς πα 

παπι ε[[ιομγ, 

Οαοἆ ο5 ἆπο πα Ἱπίετ[Γερῖί {οχαπιῖπα, 1 πο ᾳποἆαμι 

οὔε (επι {άοἴαχ [ατ[απι αἳ Ππίαγοῖ]ο Ῥτϊποιρίαπι Ἠαροπίε 

εἰ 1π. εκίγεσάπα πα, ᾿αρί αἶαε Πίαε [υπῖ, ἀο[βποπίο. Ἰπ 

εα Ἱριίατ Ρρατίε Ροβίανα. ε[ί πα[ Ππετ[ερίπι 116 Ἰπ ]ουῖς 

αἆ α«αε Ιποϊογαπι ἀεπίῖαπι εχίνεπια Ῥετνθηπίαπί, Ῥαχν 
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δ ἀνωτέρω τούτων ὑπερώα μὲν ὀνομάξεται, στηρίδεται ὃ᾽ 
ἐπ᾽ αὐτῆς τὸ μέσον τοῦ διαφράγµατος τῆς ῥινὸς. ἔνθα ἂν 
οὖν ἀπόληταί τι τῶν στηριζόντων ὁστῶν, καταπῖπτον ἐν- 
ταῦθα τὸ διάφραγμα κοἰλην ἐργάδεται κατ ἐκεῖνο τὸ μέρος 
τὴν ῥίνα, καὶ καλεῖται ταύτης τὸ σύμπτωμα σιµότης. 

ἕ. 
-4ἳ τῶν νηπίων ἐκλάμψιες ἅμα ἤβη ἐστὶν οἷσι μεταβολὰς 

ἴσχουσι καὶ ἄλλας καὶ ἐς νεφρὸν  ὀδύνη βαρεῖα, ὅταν 
πληρώνταυ σίτου. . 

Ταύτην τὴν γραφὴν ἁπάντων μὲν τῶν ἐξηγητῶν εὐδό- 
των, ἁπάντων δὲ. τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων  ἐχόντων, ἔνιοι 
τῶν νεωτέρων μµεταγράφειν ἐπεχείρησαν ἄλλος ἄλλως, οἱ 

) ο) { / ε 4 ἡ ε ών] μὲν ἐπιλήψιες γράφοντες, οἱ ' δὲ καταληψιες, οἳ δὲ ἐπι- 
λάμψιε. ἡ δ᾽ ἐξήγησι, αὐτῶν ἐπιληψίαν αὐτῷ βούλεται 
δηλοῦσθαι, παυομένην ὡς τὰ πολλὼ τοῖς ἐκ νηπίου ἔχουσιν 

απΐοπι Ἰΐς Παρεγῖοτ ρα]αίαπι απἰάθπι Ποπαἰπαίασ; Θ8 νΕΓΟ 
ππεάαπι πα ἀπίετ[ερίαπι πίασ, Ίξαπαε αδί {α]οίεπίίτα 
ο[Ίαπι α]ᾳποά ἀεείάεπς Ῥετιετῖτ, 19ῖ Ιπίεγ[ερίαπι ἴ]]α ἵπ 
Ρατίο πα[απι ϱοποσναΠι εΠιοῖῖ αἰηῖε 1ά εἶω [υπαρίοπια 
ΕΠππίας νοσαίαγ. 

γ. 
Ἔμεγογωπα Γιμἱβογες µια οµπα ριῤεγέαϊο πι σμϊδιικάαπαι ππιι-- 

ἑαξίοπες Ἰιαδεπε, αἴφιε εἰἶαπι αἶίας εἰ αἆ Γεπετι μγβει 
ἀοίογ ρταυῖΐς, φιµπι οἷδὶς ἱπιρίεπιμτ. 

Ηαπο οπιπίριας εκρ]απα(οπῖραθ Γοπρίαναπι οοσπο[εε-- 
Πας εἰ οπιπίρις απ φαί οοᾷἱοῖρας 6απι Ἠαρεπίίρας, Ἠοη-- 
πα] τοοεπίΙογεθ α]ας α]ίετ θαπι απµίαγθ οοπα(ἵ ΓαπΠέ, 
Οπ]άαπι επῖπι οριἹερ[ες [ογίραπέε, αἰίαιιί οαία]ερ[ες, αι 
ερ]]απιρῇῃες, Ίου ε[ὶ εβι]ρε[οεπείαο. 1ρ[ογιιπι Δπίεπι 1Π{εΓ- 
Ρτεία!Ιο αἳ Πρ[ο πποχβυπα οοπ(ἴα]θπα βραϊβοατί να]ε, αιῖ 
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αὐτὴν, ἐν τῇ τῆς παιδικῆς ἠἡλικίας εἰς τὴν ἠβικὴν μεταβολῇ. 

καὶ γὰρ φαίνεται γινόμενον οὕτως, ἐαν μή τις ἐν τῷ χρὔνῳ 

(πούιῳ πλημμελῶς διαιτώµενος ΄ αἴτιος αὐτῷ γένηται τοῦ 

[305] διαμεῖναι τὸ νόσημα. «γίνεται μὲν οὖν ὡς τὸ πολι) 

διὼ ψυχρὼν ἐγκεφάλου κρᾶσιν, συνὲξευγµμένης ὑγρότητος αὐ- 
τῇ τὰ πολλά. σπάνιοι γὰρ αἱ ἔκ μορίου τινὸς ὁρμώμεναι, 

Θεραπεύεταυ ὃ᾽ ὅταν ἡἠβάσκωσιν,. ἐὰν καὶ τᾶλλα τις ὡς 

προσήκει πράττῃη, διὰ τὴν ἐπὶ τὸ Σηρότερὀν τε καὶ θερμό- 
τερον μεταβολὴν τῆς κράσεως ὅλου τοῦ σώματος. ὅπως 
}ὼρ ὃ ἀκμάξων Θερμότερός ἐστυ τοῦ παιδὸς ἔμαθες ἓν τοῖς 
περὶ κράσεων, ἔνθεν καὶ ὅπως ὃ παῖς οὐκ ἀκμάζοντός ἐστι 

Θερμότερος. ὁ μὲν ἀκμάζων ἁπλώς θερμότερος, ὁ δὲ παῖς 
οὐχ ἁπλῶς, αλλ ὅτι πλέον ἔχει τὸ ἔμφυτον Θέρμόν. ἐκ- 
λάμψεις οὖν τοῦ θΘερμοῦ βούλονται λέγειν αὐτὸν οἱ καλε- 
σαντες ἑαυτοὺς Ἱπποκρατείους, ἔ μεταφορᾶς ἀπὸ τῆς ἐκτὸς 

φλογὸς, ἥτις ὕταν ἐπικρατήσῃ τῆς ὕλης, «ὥστε ἑαυτῇ 
συνεξομοιώσαιυ πᾶσαν, ἐξέλαμψέ τε καὶ φανερὰ πᾶσιν ἐγέ- 

ΡΙεγιίπ(αε αἲ ἁπ{απίτα ]αροταπῆβρας 1Π 1ρίο α Ρπετῖ] 8ε- 

ἰαΐε αἆ ριλρετίαίεπι ἱταπβία εναπείοετε οοπ/{µεν1ῖ, Εἰεπίπι 

1ά Πία Πετί οοπιρετίαπι΄ε[, πι αμ1[ρίαπι 6ο {εΠΙΡοΟΤΘ ν]- 

Εἰοία ν]οίας ταϊῖοπε υίεπς, ' ΠΡΙ 1ρΠ οοπ[εγναπάϊ πιοσΡὶ 

αμοίος {μεν Ονίίατ [απο ΡΙεγαπιαιαε οὗ ΓΠΙρ]άαπι 9ετε- 

τι {επιρεταίπταπα, Ἠυπιἁλίαίε αἀ]αποῖα {τεφπεπίες 1άᾳιο 

[αερῖας αοοἰά1ῖ, 4ΠοπΠΙβΠΙ ΣΤΟ εκ α]ἱοα]α5 πιεπιρτῖ ν][]ο 

Ρτογνεπῖῖ. Εἰπιίατ αμίεπι 41ο Τεππροτε Ῥιρε[ουπτ, { εἰ ἵπ 

α]]] αεστοίηςδ, πϊ ἀεοεί, [ε ρε[ετίί, απῖα ἴοίῖμς οογροτί5 

1επιρεταππεπίππα αἆ {οοῖαδ οαΙάΙα5ᾳαθ οοπγεγίατ. Όιο 

επῖπι Ραοίο Ίανεμῖ6 ΡρΏεχο οα]άϊος Πΐ, 1π Ἠρτῖς ἆε ἵθπι- 

Ρεταππεη/15 ἀῑάΙεΙ[α: αΡῖ εἴῖαπι ᾳπο πιοάο Ῥπεγ Ίαγεπε {{ 

οα]ιάῑοτ ἀεο]ατανίπιαδ: Ἰανεηῖς αυἶάεπι αΡ[ο]αίε οα]]ά1ου, 

Ῥμεχ Υεχο Ίος αΏ[ο]αίε, {[εά εο αᾳποὰ Ρ]ας ΙηπαΙ οα]ίά1 

Ρο[μάεαϊ. ἍΗΙ Ιίαφιε αυῖ {ε ἀρίος Ηἱρροοταίίοο ποπιῖ- 

παηῖ, ἀρ[απα {π]ροτες σα]άϊ ἀῑσετε γο]μηῖ, Ῥει ἴταπδ]α[ίο- 

Ὠθπι 8Ώ εΣσίεγη8 Παπιπια, ᾳπαε ααμπι πιαζετίαπι Υ1ΟΙΙ εαπι-- 

ασε ΠΡΙ 1Ρᾷ οπιπεΠι α[Ππή]ανίε, εβιι]σοί πιαπ{εβαφιαε οπηπί- 
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νετος κατανεκρυμμένη. πρὀσδεν, ἠνίκα τὴν ὕλην ὑγρὼν οὔ- 

σαύ ἐξήραινεν. ὁ δέ γε Ζεῦξις, ὡσαύτως ὃ αὐιῷ καὶ τών 

ἐμπειρικῶν τινες, οὐχ οὕτως ἀκούουσι τὴν ἔκλαμψιν, ἀλλ 

ἑτέρῳ τινὶ τρὐπῳ". µαθήση δὲ τῆς τοῦ Ζεύξιδος ῥήσεως 

παραγραφείσης ὦδε. νήπια λέγει ὁ Ιπποκράτης τὰ µέχρυ 

ἥβης, ταῦτα δὲ κατὰ τὸν τοῦ ἡβάσκειν χρόνον ἐκλάμπει, 

ἐμφατικῶς ἄγαν τῇ µεταφορᾷ χθήσάµενος. καὶ γὰρ σαρ- 
κοῦταυ τὼ τηνικαῦτα μᾶλλον καὶ εὐερνέστερα γίνεται καὶ τῷ 
χρώματι καὶ τῷ εἴδει χαριέστερα καὶ τῇ δυνάμει καὶ λογι- 
σμῷ βελτίονα,. ἀθρόως δὲ γίνεται τοιαῦτα ὥστε καὶ τῶν 
εὐειδῶν: φύσει τότὲ μᾶλλον ἐκλάμπει τὸ κάλλος. ὁ ὃ αὐ- 
τὸς οὗτος 2εῦξις γήπιά φησιν εἰρῆσθαι πάντα τὰ παιδία, 

καθόύτυ καὶ "Ἠρόφιλος ὠνόμασεν αὐτὰ οὕτως. καὶ γὼρ' περὶ 
τούτου γράφευ τόὀνδε τὸν “τρόπον διὰ ταύτης τῆς λέξεως" 

φαίνεται νήπια λέγων ὁ Ιπποκράτης τὰ ἕως ἥβης καὶ οὐχὲ 

τὰ νεογνὰ μέχρι τῶν πέντε 3} ἓξ ἐτῶν, «ὡς νῦν οἱ πλεῖστου 

λέγουσιν. ΄ ἤρκει δὲ καὶ ὁ "ρόφι (441) λος τὰ τηλικαῦτα 

λέγων νήπια» ὃν ὧν φησι τοῖς νηπίοις οὗ γίνεται σπέρ-- 

Ῥα9 τεάάτίας, αααπαι Ῥτίας Παπϊάαπα πιαϊετίοπι εχ[οσαης 

οσει]{ατείατ, Αί Ζεικῖς εί οὕπα 1ρίο Ῥραγίετ πομπή εὐι- 

Ρἰγ]οί Γαἱβογεπι Ἰαιά ία Ππίιετρτείαπίατ, Γεὰ αἰίοτο 4ππο- 

ἀαπιπιοάο; ΙΠίε[]]σε απίεπι εκ Ζεικὶάϊς- ΓΕΓΠΙΟΠΟ 1π Πιο 

Ιηοἆ απλ ἀε[ο]ρίο: ἱπ[απίες α{ᾳάο αἆ Ρυρετίαιἰ απο» αρ-- 

Ρε]]αί Ηιρροεταίες, 11 αἴεπι Ῥαρε[εεπά1 ἵαπιροτε ε[α]σειί, 

Λίαπε Ἰ1ο πιασπαπι νἶπι εχρτίπιεπάΙ Ἠαρειία ἰγαηκ]αίίοπε 

α[αφ ε[; ἵππο επῖπι ππασῖ οαγηο([ί Βαπί αἱ αἀπ]ίοτες, ϱο-- 

νογεααε εἴ Γογπια σταϊίΊογο5δ, γυ]γίρι5 Ιησεπίοσιε Ρταε[ζαιι- 

Ποχεος.  Ἠερεπίε απίεπι αο [πια] Ίιαεο ομηπῖα  ενεπίσηῖ, 

ουγαπιήπαε αἱ παίαγα Γοτπιοῇ [απ {πο Ιπασὶ ε[[α]σεί 

Ρια]οπηάο. Ίάεπα Πίο απίεπι Ζεακῖς Ἱμ[απίες αρρε]]ατί 

οπιπος ῥρεγος Ἱπομῖξ, απεμιαάπιοάσα οἱ Ηετορμί]ὴς 1ρ[ον 

αρρέ]]ανιί: 46 Ίαο εΠΙΠι το Πιιπο Ἱπ πιοάιπι [οτ1βτί Ἠτ[σε 

νοχβῖς: νΙἀείασ Ἡιρροογαίες Ἱπ[αηίες ποπαϊπαί[ε πίαπε αἆ 

ΡαΡετίαἰ1 4ΠΠο5 ΠΟΠ εος ἰαπίαπα, αἱ μπρος Γαπί παῖῖ, 

αἆ ἀπἱπᾳαο νε] [εκ 4ΜΠΠΟ8, αἲ Ρ]εγίαιιε πο Ππ[ε]]ῖσετο [ο- 

επί (οπίεπίας {αἱ απίοπι εἰ Ἡοτορ]εις αι θταπάςς ΄ 
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µατα µέγχαλα, καταμήνια, κύήμα, φαλακρότης. οὐ }ὰρ τοῖς 

µέχρυ τῆς προειρηµμένης ἠἡλικίας παραγινομένοις λέγει μη 

2ίνεσθαι ταῦτα, τουτέστιν ἀπὸ τῆς πρώτης εὐθέως γενέ- 

σέως, ὅπερ τινὲς δεχόμενοι καταγελὠσιν αὐτοῦ, ὣὥς τὰ πᾶσυ 
2ι)νωσκόµενα διδάσκοντος, ὧν ἐστὶ καὶ ὁ Καλλίμαχος, ἀλλὰὼ 
τοῖς μέχρις ἥβης, ἐπειδή τινες ἐπέλαβον καὶ ἐν τούτοις 
ταῦτα γίνεσθαι. ταῦτα μέν σου καὶ τὼ τοῦ Ζεύξιδος ' ἐμοὶ 
ὃ ὅπως εἰρῆσθαι δοκεῖ τὸ νήπια καὶ πρύσθεν μὲν εἴπον, 

ἀναλήψόμαι δὲ καὶ νῦν ἔτι σαφέστερον τὸν λόγον. τὸ τῆς 

᾿ἐπιληψίας πάθος του κατὼ φυσικὴν γίνεται δυσκρασίαν, 

ὅταν ὑγρὸς ὁ ἐγκέφαλος ἱκανώς τῇ καὶ τηνικαῦτά γε καὶ 
πα]δίων ὀνομάδεται τὸ νύσημα, καθάπερ αὐτὸς ἐδήλωσεν 
ἐν τῷ περὶ ὑδάτων καὶ αέρων καὶ τὐπὼν ὧδέ πως γράφψας' 

τοῖς παιδίοις συμπίπτειν σπασμούς τὲ καὶ ἄσθματα, ἃ νο- 
µίζουσι τὸ παιδίον ποιέειν μαὶ νοῦσον εἶναι. καιὰ ταύτην 
τὴν ῥῆσιν εὔδηλον ὅτι προσυπακοῦσαυ δει τὸ παιδίων πά- 

Θος, ὡς εἶναι τὴν λέδιν ταύτην ἃ νοµίζουσιυ τὸ παιδίων .πά- 

Όος ποιεῖν καὶ ἱερὴν νοῦσον εἶναι. γίνεται δὲ καὶ ὃν ἆμαρ- 

ηαίτπ αΠπ{απίος Υοσατε Ρεν Ίαεο νετρα: Ἱπ{απΙβιδ . ποπ 

ετιωριιπί [επιῖπα ππα]ίας Ἠεαπε ππεηβχαα Ῥυτγραπεηία, Ἱὶ- 

ἀέπι ποπ. οοποιρῖωπί, πηος οα]νε[οιμί,. Ίεααθ ΕΠΊΠΙ ργας- 

ἀῑσίαπι αθἰαίεια ηαίῖ Ἴαεο ἀοοίάενς περαῖ, Ίοο ε[ α ρτῖπιο 

Παίϊπι οτία» αἱ ποπ] αεο]ριεηίες 1ρ[απι ἀεγιάεπί, ἵαπ- 

ᾳἴαπι 1ε5 ΟΠΙΠΙΡΙ5 ποίας εἀοοεπίετ, ε 4 ΙΠοΓΙΠΠ ἨΙΠΙΕΥΟ 

ε[ί εἰίαπι (0αἱππασμας, [εὰ 116 αἱ αἆ Ῥραρετίαίεπι π[ααε 

Ῥετνεπεγιαπί, ααοᾷ ποππιΙ εἰ 1π 116 εα Πε ορίπαγει- 

{15.. Παείεπας Ζευκὶς Ἰοηπμίς εἰ: αἱ πολ απιά ρε 1π- 

Γαπϊες βσπΙῃοατε νἰἀεαίαχ οἱ απίεα ααἶάεπι ἀῑκί εἰ πητιο 

Ι1ΕΓΩΠΙ ΠιαπΙΓεΠΙΟΥΙ ΓΕΤΙΠΟΠΕ τερείαπι, ΟοπήίΙα]ε αΠεοίιι5 

ααί α παυτα]Ι Ἰηζεπιρετίε ρτονεη]ξ, οὔπι Μπ απα να]άθ 

οετεργιπι ε[ἰ, ἵπποφιε πιοτρας 1Πε Ριεγῖῖς αἀρε]ίαίατ, 

απεπιαάπιοάαπι 1ρίε 1π Ίρχο ἆε αφμῖδ, αὖτο εί ]οοῖς Πία 

[ογίρεμς βρηΠοανΙί: ἈῬιετῖς αοοἰἆετε οοπν]ῇβοπε εἰ {[ι- 

Γριτία ἤνε απΠεΗΙΗ5; αᾳπαε ραίαπί ριετῖ]επι ε[ῃοεγο αἱ {[α- 

ογπι πΠΟοτΡΙΠι ε{[α, ἴπ Ἰὶς νετῖς οἶατο ραΐεί, ΙΙ ᾱ- 

οἑἴοπὰ, ρµεττίεπα, [αριπ{ε]]Ιρεπάυπι εί[ε αΠεοίωπα, αἱ ]οᾳαμ{1ο 
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τήµατα τοῖς παιδίοις ταυεὸ τοῦτο πάθος, ἐατρικῆς Όερα- 

πείας δεόµενον. ὅταν δὲ δι ὑγρότητα γίνεται, νηπίοις ο- 

σιν εὐθὺς ἄρχεται καὶ παύεται μηδὲν ἡμῶν πραγµατευο- 
µένων, ἐν τῇ τῆς ἡλικίας μεταβολῃ, ὡς οἷς ἂν ἄρξηταυ 

παιδίοις, [ 366 ] μὴ κατὰ τὴν πρώτην ειθὺς ἡλικίαν, βρέ- 

φεσεν οὖσιν, αλλ ἐν τῷ προϊέναι, δηλόν ἐστιν ἐξ ἁμαρτη- 

µάτων, τούτοις τῶν κατὰ τὴν δίαιταν, ἤ τινος ἔξωθεν αἰ- 

τίας ἑτέρας, ἐσχηκὸς τὴν γένεσιν, ἐφ' ὧν οὐ χρὴ τὴν µε- 
ταβολὴν τῆς ἡλικίας ἀναμένειν, ἀλλὰ τὴν γεγονυῖαν τὴν 

διάθεσιν ἐν αὐτοῖς νοσώδη θΘεραπεύειν. ἐκεῖνό γ: μὴν ἄξιον 

οὐ σμικρᾶς ζητήσεώς ἐστιν, ἐὰν κατὰ τὴν παλαιῶν γραφὴν 

ἐκλάμψιας ἀκούσωμεν, ὡς ὁ ̓ /πποκράτης καὶ ὁ Ζεῦζις κου- 

σιν. ὁ γὰρ λόγος ἐστὶ τοιοῦτοςν. αἱ τῶν νηπίων, ὅταν 

ἠβάσκωσιν ἐκλάμψεις τοῦ θερμοῦ καὶ ἄλλας μέν τενας ἐν 
αὐτοῖς ἴσχουσι µεταβολαᾶς καὶ μέντοι καὶ τὴν τῶν νεφρών 
πεῖσιν ἣν αὐτὸς ἔφεξης διηγεῖται. παραλειφθήσεται γὰρ ἐν 

τῷ τοιούτῳ Λλόγῳ τὸ τῆς ἐπιληψίας ὄνομα καὶ κατὼ τοῦτο 

τα [ε Ἠαρεαί; απαο Ῥρηίαπί Ρρπετα]απι αΠεοίαπι εΠῖοεγε εἴ 

[αογαπι πποτραπα ε[ᾖθ. Αοοϊάιί αιίεπι Ἠῖο Ίάεπι αΏεοίυς 

Ραετῖς εἰϊαπι οϐ εγγαία πιεᾷ]οί ογαίοηεπη Ῥο[α]αηΠςδ. Ὁπαπάο 

νετο οἨ Ἠιπιϊάτίαίεπι οσΙίας, Ῥ]αμε Ἱη[απίες [ιαίῖπι Ἱπναςτί 

ἀεβπίίαιε αείαἰ15 οοηγνετ[ίοπε, πια]]απι ποὺῖς περοίῖαπι {α-- 

οε[ίειπς, ΘΟιαρτορίεγ 4Ποδοππαπθ Ῥπεγο ποπ α ῥεῖπια [ία- 

{πι αεἰαῖο, ο µαπα αἆλαο [απ ἀπ{απία]α, Γεᾷ αΠΠΟΤΙΠΙ Ρ1ο- 

στείζα νεχατε Ιποερεχ]ξ, Ρρχοσμ] ἀπρίο οὗ Ρρεοσαία ἵπ νΙοίτι5 

χαΏΠοπε οοπιπηϊ[[α ααί οὗ αἰαπι οπαπιρίασπι εχίετηαϊη σα-- 

[απι εχοτίας ε[ι: ἴπ αὐδμφ αεία[] ΟΟΠΥΕΓΠΟΠΕΠΙ ῥταε[ο-- 

Ἰατί ποπ οοπγεπΙξ, Γεὰ {ποίαπι πιοτβοίαπα αΠεοίαπι ἀῑ[ειι-- 

ίεγε. Τ1αἆ παἰῖᾳαο ποπ οχίσαα οοπ[ιάεταίίοπε ἀϊσπαπι εΠ, 

Π [εοππάππα απΙαπαΙ ]οοίίοπεπα {α]σογες αοοθρετίηΣς, αἲ 

Ηἱρροοσταίες εἰ Ζειυχῖς αεοερετιΠί: οτα[ῖο επῖπι Πα]αδηποάί 

ε[ι: Ἱπ[απίά πι, αααπ Ρρυρε[ομπὲ, {αἱσογες οα1ά1 εἰ α]ῖας 

απἰάεπι ποππι]]ας Ἱπ 1ρῇ5 πιαίαίίοπες Ἰαβεηε, αῖα εἰίααι. 

γεπαπι αΠεοΠοπεπι, ααᾶπα 1ρ[ε ἀεῖπεερς εκρ]απαί. Ῥτας- 

(εγπαέείαχ επῖπι οἱ ἴαπ Ἰοο [ΕΓΠΙΟΠε ερϊερβαε ποτε 
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φαἰνονταί τινες οὐκ ἀλόγως ἐπιλήψεις 7ράψαντες, ὥσπερ 

ἔνιου καταλήψεις. ἐχρῆν ὃ᾽ αὐτοὺς ὡς οὐχ εὑρόντας οὕτω 
εγθαμμµένον, ἆλλ ὡς ἄμεινον οὕτω γράφειν, εἰπόντας, ἐπὶ 
τὴν. εἐρημένην ἐξήγησιν ἀφικνέισθαι. προκειμένου δὲ τοῦ 

καὶ συνδέσμου τοῦτον παλιν ἀφαιροῦσιν ἔνιου, δύο βουλό-- 
µενου λόγους εἶναυ κατ οὐδὲν ἀλλήλοις ποινωνοῦνταςι ἕνα 

μὲν ἐκ τῆσδε τῆς ῥήσέως αὐτάρκως δηλούμενον. αἱ τῶν 

νηπίων ἐκλάμψιες ἅμα Πβη ἔστιν οἷσι µεταβολας ἴσχουσυ 
καὶ ἄλλας. ἕτερον δὲ τοιόνδε, ἐς νἐὲφρὸν ὀδύνη βαρεῖα, ὅταν 

πληρώνταυ σίτου. καὶ τὰ τούτων συνεχῆ περὶ νεφρίτιδος 

αὐτοῦ διδάσκοντος, ἂφ ἑτέρας ἀρχῆς, οὐχ ὡς τοῖς παιδίοις 
ὅταν ἠβάσκη εἰς τοῦτο τὸ νόσημα τῆς ἐπιληψίας µεθιστα- 
µένης. οὐ γὰρ φαίνεται κατὰ τὴν ἠλικίαν ταύτην νεφρῖτις 

γενομένη, καθάπερ ὃ κατα τὴν κύστιν λίθος. οὗτος μὲν 
γὰρ παιδίοις μᾶλλον, γεφρῖεις δὲ τοῖς παρακμάξουσυ γίνε- 
ται. παραγράψωµμεν οὖν ἐφεξῆς τὰ περὶ νεφρίτιδος οὕτω 
λεγόμενα. ο 

Αίᾳπε Ἰάεο ποπ] Ἠαιά αΏδαιε γαϊῖοπο {ογ]βετε νἰάεπ- 
(ασ ερἹερίες, αιεπιαάπιοάμπι εἰ αϊ οαἰαἹερίε Αἲ Ἰο8 

ἀεοεραί ἵαπαιιαπη ποη Πα Γοτρίηπα Ἰπνοεπ]εηίες, {εἆ αιοά 

πιε]ίας ε[ζεί τία [ογίρετο ἀϊσθηί6ς, αἆ Ρταεάἰοίαπαι εχρ]απα- 

Ποπεπι αοοεἀἆετε. Όιιπι Υετο Ίπεο νοκ εἰ αρροβία Πτ, 

Ῥαπο τυτ[απα αΏῖ αἀἰπιαπε, ἆπας ΟΤ8ΙΙΟΠε5 ππ]]ο νΙποπ]ο 

1πίεν [. οΟηπεχας ε[ο νο]επίες; απᾶπι Ἠ][οο υοτρῖς [αἱ15 

ἀες]αταίαπι, Ἱπ{απίίππα {μ]ρογε», Ππιπ]αίΐίᾳυε Ῥηδείοαπε, 1π 

ΠΟἨΠΠΠΙΙ195 πιυϊαἰΙοπες Ἠαρεπί εἳ αἰία; αἰἴεγαπι Ἠοο πιοάο 

ἀϊοεμίες, 1π τεπεπΙ ἆἄοῑου ρταγ]δ ουπι οἱρο τερ]επίας οί 

γε]φπα ᾳπαε [εᾳαυπίας, ἆε τεηΙΠὴ ν1115 1ρ[ο ἰταάεπίε, αΒ 

α]ίθτο 1Π1110Ο; ΠΟΠ ααοᾶ ἵπ Ῥαετῖς, «παπι ρυρε[ομπί, 1Π 

Ἰοο νυΙΙαπι οοπα]]α]1 πἹοχρας ἴταπ[εαί, Ἰαιά επῖπι εα 

αεἰαίε τεΠΙΠΙ πιογΡας οτρατί νἰἀείατ, ᾳποπιαάαιοάμπι γείι- 

ο8ε Ἰαρῖς: 1ῇο παπιᾳιε ἵπ ραεσῖδ πιασίς, ΤΕΠΙΠΙ απίεπι 

αΠεοίις ἵπ ἀεο]]παπίο ῬΡο[ίις αοἰαίο οοπΗηρῖ. Αάοτϊμᾶ- 

πς Ἰριίατ εα ἀεῖποερ, αιάε ἆε γεπµπαι υ5 1 Ἠππο 

πιοάο αΏ εο {γαδϊία Γαπί, 
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Εὰ. Ολατί, ΤΧ. 506. 567.] ' ς ."Εά.,. Βα[. Ῥ. (447.) 

στ. 

Ἔς νεφρὸν ὀδύνη βαρεῖα, ὅταν πληρῶνταυ σίτου, ἐμέουσέ 
τε φλέγμα. ὅταν δὲ πλεονάζωσιν αἱ ὀδύναι, ἑώδεα, καὶ 
ῥᾷους μὲν γίνονται, λύονται δὲ ὅταν σίτων κενωθώσιν, 

ψαάµµια τὲ πυῤῥὰ ὑφίσταται, αἱμαιώδές τὲ οὐρέουσο" 

νάρκη μηροῦ τοῦ κατ ἴξιν. ἐλινύειν οὐ δυμφέρει, αλλα 
γυµνάζεσθαι, μὴ ἐμπίπλασθαυ. τοὺς νέους ἑλλεβορίδειν, 

ἐγνύην τάµνειν, οὐρητικοῖς καθῆραι, λεπτῦναι καὶ ἅπα- 

λῦναυ. 

᾿Οδύνην βαρεῖαν ἤτου τὴν ὡς βαρέος τινὸς ἐγκειμένου 

κατὼ τὸ χωρίον αἴσθησιν φέρουσαν ἢ τὴν χαλεπὴν ἀκούειν 

οἷόν τ ἐσείν. ἀληθὲς γὰρ ἑκάτερόν ἐστι, κατὰ διαφέροντας 

χρόνους ἐν τοῖς νεφροῖς γινόμενον. ἐπειδὴ σφοδρόταια μὲν 

ὀδυνῶνταυ κατά τὲ τὼς γενέσεις καὶ διεξόδους τῶν [ 307 ] 

λίθων, ἐν δὲ τῷ λοιπῷ χρόνω τὰς ὀδύνας ὡς βαρέος τινὺς 

ἐγκειμένου κατὰ τὸν τόπον ἔχουσιν. ὅσοι μὲν οὖν ἡγοῦνται 

τι. 

Τπ τεπεπι ἀοίογ βταρὶς γγοεϊαάί φµµπα εἶδο γερἰεπέμτ ωο- 

πιπίφιε ᾖῬἰμίίαπη. «Όμμπι Ὅετο ιδεγτιῖπα επετευετίπῖ, 

αεγαρίπο[α ππε]ιηὲ εἰ [ευΐογες φμίάεπι εραάωπι. δοίυιωι- 

ἔπγ αμίεπι ἀοΐοτες, «αομαιῖ οἰδίε, αγεπµίαε Πμίναε [ιὸ- 

ιάεπε ει ετμεπίαπι πγίπαπι πει ο ]επιοτίς ε τεβίοπε 

ροβεί [ἔωρογ ρεγεϊρίεω. Ομίείοετε πο οοπΓετὲν [εά 

επεΓοΕΥΙ, ΠΟΠ γερἰεγῖ. /μυεπες φεγα!ϊγο Ῥμτρατε ορογεεῖ, 

Ροριίεῖς υεπαπι Ἰπείάεγε; Ἱτίπαπε εἰεπιίδως επρµγβατε, 

αξἰεΠμαγε ας επιοἰ{ίΥ6. 

Γοἱογεπι σγανεπι απῖ ἵαπαααπαι αΠοι]ας τεῖ στανῖς Ίσοο 

Ἱποιπιρεπί]ς [επ[απι απ{ετεηίεαι απί αοετρίπο Ιπίε]]ῖσετε 

Ροίἴαπας, ΄ Θἰφαίάεπι αἰχαπιααθ νεταπι ει, ἀϊνετ[ι [πιει 

ειπρογίρας 1π γοπῖρις Πο: 1π οα]ειίογαπι εηῖπι ογεᾶ- 

Ποπς αίηιε οχ]ία αεετρ][ηπιο ἀο]επί, τε]ῖαιο αιπίθπα Τεπῃ--' 
Ρογς, αἲ τοῖ οι]πθρίαπι στανί Ίοεο Ἰποιπαροεπ[ῖς ἀο]οτεπι 

Ρετγοϊρίαπί,  Ομίομπαας ἐρίίαν ἵπ χεπαπι οανί Ἰαρί]οφ' 



ΚάΙ ΓΑ ΗΝΟΣ ΕΙΣ 41Ο ΣΠΟΜΝΗΠΙά 1. Ἅαθί 

ΓΕ. Οµενι, ΙΧ. [5867.] - ο δμᾶ. Ῥαῦ. Ὑ. (447.) 

κατὰ τὴν. κοιλίαν τῶν νεφρῶν συγίστασθαι τοὺς λίθους, ἓν 

τῇ διεξόδῳ μόνη τῇ κατὰ τοὺς οὐρητ]ρας ὀδυνᾶσθαί φασι 

ποὺς πάσχοντας. ὕσου δὲ ἐν αὐτῇ τῇ σαρκὶ τῶν νεφρών, 
οὐκ ἐν µόναις ταῖς διεξόδοις, ἀλλὰ καὶ καθ ὃν γίνονται 

Ἀθόνον. ἐνιαῦθα καὶ καθ ὃν εἰς τὴν κοιλίαν τῶν νεφρών 

ὁιεξέρχονται. τοῦ ὃ ἐν ταῖς σαρξὶν αὐιῶν συνίστασθαν 
τοὺς λίθους ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῶν ἀρθριτικῶν πέώροις 
ἐπάγονται μάρτυρα τὴν ἐκ τοῦ περὶ φύσεως ανθρώπου καὶ 

διαίτης λέξιν ἔχουσαν οὕτω. ὁκόσοισι Ψαμμοειδὲς ὑφίστα- 

ται, Ἠ) πώρου ἐν τοῖσιν οὔροισον τούτοισι τὴν αρχὴν φύ- 

µατα ἐγένετο πρὸς τῇ φλεβὶ τῇ παχεύ καὶ διεπύησεν. 
ἔπειτα δὲ οὐ ταχέως ῥαγέντων τῶν φυμάτων πῶροι συνε- 
στάῴησαν ἐκ τοῦ πύου, οἴἵεινες ἔξω Ὀλίβονιαι διὰ. τῶν 

φλεβών σὺν τῷ οὕρῳ εἰς τὴν κὐστιν. αὕτη μὲν οὖν ἡ }π- 

ποκράτειόςᾳ ἐστι ῥῆσις, οὐκ ἀδύνατον δὲ ἑκατέρως γίνεσθαι 

τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς λίθους κατά τὲ τὸν ἄρτι εἰρημένον 

γρόπον καὶ τὸν ὀλίγον έμπροσθεν, καθ ὃν ἐν ταῖς κοιλίαις 
αὐτῶν ἔφαμεν, ἐξοπτωμενον ἓν τῷ χρύνω καὶ ξηραινόμενον 

εοποτε[οστο ατὈ]ίταπίασ, 1π [ο]ο ρε πτΙπαγΙο πιεαΐς ΙΥ8Π6-- 

Ἱπ Ἰαροταηίες ἀο]ετο α]απί,. Αἲ απἰοαπᾳια 1π Τρία τεπιπι 

-σαγΏε οα]ομ]ο5 οτεαχΙ ΠΡί ρετ[αα[εταπῖε, Ἠποῦ [οἰαπι 1πίετ 

εκευµάαπτ, τεγαπα εἰἴβΠι ογεβΒοη] ΤΕεΠΙροτο 6ο Ίπ οσο 

ἀοίοτεπα 1ρ[ος Ίη[εττε ἰ{εβαπίανς ἀεϊπάε εἰ αααπἆο 1π το- 

ημπα Παμδ ρετνααπί.  0αἱομ]ο απίεΠι 1Π ΥΘΠΙΙΙ σαγΠΙ- 

Ῥα5. δεπετανί, Ρτορογίοπε {ορ]ής ἵπ ατίοι]οταπῃ ΠΙΟΥΡΟ 

5εη]ἰ15 τε[ροπἀεπίες, οταίΙοπεπα Ιπ ἴεβεπι αἀάιοιηΠί οκ 

Ἠνχο ἆς παϊαγα Ἠοπιῖπϊς εἰ νυ]οίτβ ταίοπε Ἱα [6 Παρεπίο. 

Οἱραδουπαιε αγεπο[ανα [αδ[ιάει απί ἴ{ορμὶ τα ατῖπῖς, 1 

ϱΏ 1ΠΙ1ο ἱπρετοι]α Γεοιπάιιπι γεπααι ογα[ἴαπι οτία [απί οἱ 

{αρριτανεταηί. ῬΡο[θα νετο πο οε]εγ]ίετ ταρίῖδ {αβοτοιι- 

115, ἰορμὶ εκ ρηγε οοπορείί [απίφ απῖ {ΟΥ Ῥεγ Υεηας 

ουν 1οἱ1ο 1π νεβσαπι ἱταάμηίαχ.  Ἠαεο εβ [απε ΗΙρρο- 

ογαίῖσα Παιταο,. Οαείεγαπι τοπιαι οαἱομὶῖ πίχοπθ Ποτὶ 

πηοάο ρο[ἴαπί εἰ παρει ἀῑείο οἱ «ο, αἴιθπι ραπ]ο απίε ἆε- 

εἰατανίπιμς, «παπα 1π Ἱρ[ογαπι Επηήρας Τεπιρογῖ ΙΠΙεγνα]]ο 

εχυβαπι αγε[αοίμπιααθ οτα[απα εἰ νΙ[οϊάαπι Ἰπιογειι αἱ 



65) 1ΠΠΟΚΡΑΊΟΣΣ ΕΠΙάΗΜΙΩΝ 21) 

Εὰ. Οµασι. ΙΧ. [567.] 5 Ε. Ῥα[. Ῥ. (447.) 
-- 

παχὺν καὶ γλίσχρον χυμὸν, εἰς πωρώδη σύστασιν ἀφικνεῖ- 
ν ῃ ; ᾿ . π 3 

σθαι. κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ἐάν τ' ἔμφραξις ἤ κατ αὐ- 
λ 34) / Ἆ ’ ” 3 2ος 

τοὺς ἑάν τὲ µετρία φλεγμονὴ, βαρους μᾶλλον, οὐκ ὀδυνης 
», 3 - ε [ 

αἴσθησις γίνεται, καθάπερ κῴν τῷ ἥπατι διὰ τὸ βραχυτα- 

των νεύρων, ὥσπερ τοὺς νεφροὺς, οὕτω καὶ τὸ ἧπαρ μετέ- 
χειν, τὰς ὃ᾽ ὀδύνας ἐν τοῖς νεφροῖς μάλιστα γίνεσθαί φησι, 

5 ” ’ ’ 

καθ᾽ ὃν χρόνον πληροῦνται σίτου. δύο δὲ σήµαινουσης 

τῆς σἵτος φωνῆς παρ αὐτῷ, καθ ἑκάτερον τῶν σημαινο- 
ῃ 3 Ν « ’ 3 ῃ »/ α. 4 ωμά ε) ’ 

µένων αληθῆς ὁ λὀγος ἐσείν. ἐαν τε ἐπὶ των εσθιομενων 
3 [ή ’ 3. τν / 3 ͵ ” 3”, ᾿ 

ἀκούηται σιτίων, ἐξ ὦν αἵματος αθροίξεται πλήθος, ἄν τ 
” ” ” ” 3 

ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἐνιέροις περιττωµάτων τῆς τροφΏς. Όνο- 
µάδει γάρ ποτε καὶ ταῦτα στα, ὡς ἓν τοῖς περὶ διαίτης 
ὀξέων. οἷσι γὰρ, φησὶν, ἐγκατακέκλεισται σἵτος τοῖς ἐντξ- 

ροις, ἣν µή τις ὑποκενώσας τὴν γαστέρα τὸ ῥόφημα δοίη, 

βλάψει µεγάλως. ἡ μὲν οὖν διὰ τὸ οὕτω λεγόμενον σῖτον 
δο, , Δ Δ Δ ο Δ ρ / 

ὀδύνη ινομένη κατα τους νέφρους, ἐπὶ το Όλιβεσθαί τὰ 
η ; κ 3 ῃ 3 , » 

καὶ βαρυνεσθαυ προς το πλήθους τὲ καὶ βαρους του πὲ- 

{ορμί Γρϊηάἵπεπα τεᾶϊρὶ α[εγεραπηαφ. Ἐοάεπι «ποιο 
«ΊἹεπιροτο { ομ[νποίίο αἰίια πα 1ρῇς Παϊ αιἲ πιεβἸοοσί8 

Ῥμιεσπιοπε, βταν]ία[ῖδ- πιαρῖ απαπι ἀο]οτῖς Γεπ[α ε[ῃοίας, 

απεπιαζιποά πι αἳ 1η Ίεοογα, Ρχορίετεα αποά πί τεΠες, 1α 

εἰ Ίεοις ρετεχίριαῖς ποετνῖς Ρταεάἰίαπα 6. ΈΏο]οτες απΐεπα 

ϱο ροί([Ἡπιαπῃ ἴεππρογε ἴπ ποπῖρας εχοϊίατὶ ἀῑσῖξ, απο 

χερ]εηίαχ οἶρο. Όμαπιαθ ἆῑιο αὖ Ίαο νους, οἶδις, αραιά 

ἔρ[απι ΠρηϊΠοεπίας, ἰπ πίχοααε Πρπϊῄσαίο, γεγ]άϊσα οτα[ῖο 

ε[ί, [νο ἆθ α[Παπιρίϊ5 οἰραγῖῖδ, οκ οαἱβας [απδιπῖς πι] {]-- 

ἰαᾷο ογθεαίας, [νο ἆε αἰπιεπίϊ γεογεπιεη{ῖδ, «παρ 1 1π- 

ιε[]πῖς οο]]Ισαπίας, Ιπίε]σαςδ: ποππππμᾶπι επῖπι οἳ 1ΐα 

οἶρος παπουραίς πα α Ίρχο ἆα ταίίοπε νἰοίαςδ 1π αοι!], 

Ίτα Ππηιίεπςδ: Οπῖδις επῖπι οἶρας ἵπ Ιπ{ε[Ιμῖ5 οοο][ας εῇ, 

ηΙ{[Ι φαῖδ αἰναπι Ργίας ἀποεπο [οεβῬ]ίοπεπι ἀεάενίί, νε]ιε- 

Ἠηιεπίεγ ΙαθάςεΙ. Ἰο]ουγ Ιἴαπιιο α οἶρο Ἱα Πσπὶβοαπίο οχοὶ- 

ἰαΐας 1η τοµίρ5, αι πα] Π{αά]πα Ρροπάεχεφιιε εχοτεπιεη{ο- 

τα Ργεπιαία. οποεγεπίαταε, Πωι]αίφιε Πα ἀε]οία εκ- 

Ρυ][ααμα Γιετῖηῖ, τεμ ἰλέαχ αίαιε ρίαπο Πας. Αἱ ἆο]ον 



Κάῑ Γ44ΗΝΟΣΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΣΠΟΠΜΝΗΙΠΑ4 η. 893 

Εὰ, Οτι. ΣΧ. Γ40τ. 308.1 Ρὰ. α[, Ύ. (411. 449.) 
θιτεωµάτων, εὐδέως ἅμα τῷ διαχωρῆσαι κάτω ταῦτα, χα- 
Βίσταταί τε καὶ παύεται τελέως. ἡ ὃ᾽ ἐκ τοῦ καιὰ τὼςρ 

φλέβας αθροισθέντος πλήθους, ὅταν εἰς τοὺς νεφροὺς κα- 

τασκήψη, κῴῷν φλεβοτομηθῶσιν, οὐκ εὐθέως λύεται, διά τὲ 
τὸ πυκχνὸν τῆς τῶν νεφρών ουσίας καὶ ὅτι διὰ πολλών αὖὐ- 

τοῖς ἐπικειμένων σωμάτων, ἡᾖ τών ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων βοη-- 

Θημάτων ἀφικνουμένη δύναμις ἐκλύεται. Λλύξι (448) οδὲ 
αὐτῆς τὰς ὀδύνας οὐ µόνον, ἄλλα καὶ 1 διὼ τῆς ἄνω }α- 

στρὸς ἔκκρισις, τὴ Ίίνεταυ κοινὀν τι σύμπτωμα τοῖς κῶλον 
πασχουσι καὶ νεφθὀν. καὶ γάρ τοι καὶ συνεχώς οἱ γεφροὶ 

τῷ κὠλῳ καὶ τὸ κῶλον τοῖς νεφροῖς συνάπτονται αυτὰ τοῦ 

περιτοναίου, κατ ἀρχὼς μὲν οὖν οἳ ἔμετου φλεγματώδεις 
γίνονται. τοιοῦτος γὰρ ἐν τῇ }αστρὶ γεννᾶταυ χυμὸς ὡς 
τὸ πολὺ διὰ πλῆθος σίτου, καὶ μᾶλλον ἑὼν παχέα ταῦτα 
καὶ φίσει φλεγματωδέστερα τύχη" ἐὰν δὲ αὐξάνηταί τε καὶ 
παραμένη τὰ πάθη, προσγίνεται τοῖς οὕτω πάσχουσι ώ- 

δης ἔμετος, ἐπέ τε ταῖς ὀδύναις καὶ ταῖς ἀγρυπνίαις διαφ θει- 

ροµένου τοῦ αἵματος, καὶ μάλισῦ’ ὅταν [968] ἅμα τούτοις 

εχ [αησιίπο 1π νεπῖ οοπἰταοίο ΡΓΟΝΟΠΙΕΗΦ, απαπάἆο ἴπ 

τεηες ἹπουριαετΙ!, εἰϊαπι[ῃ νεπαπι οαεο]ἀοτῖς, Ἰαιιά 1]]1οο 

ἁι[ομΗίατ εἰ ο, τεπαπι οογροτῖ ἀεπ[ίαίεπι εἰ απποπίαπι 

οὗ πιυ]ία 1ρῇς9 Γαρετϊη]εοία οοτροτα εχἰετία αρροΠίογαια 

τεπιεάΙογαπι {αου]ίας αἆ τεηες Ίαπι ἀερίΙοι α[εοία Ῥετ- 

νεηῖ, ῥῬο]νιί αυίεπι 1Ρ{ΟΓΗΠΙ ἀ4ο]ογε ποπ 1 [ο]μπι, Υο- 

ΤΗΠΙ εἰϊαπι εἰ ρεΓ [ΗρεΓΙΟΤΕΠΙ ΥεπίτεΠι {αεία εκοτείῖο, «παπα 

ἴαπα οοΙ1, παπι ΤΕΠΗΠΙ ἀοίοτε νεχαί1δ «ΟΠΙΠΙΙΠΕ απο ἆαπι 

Γγπιρίοπια ε[: οοπΙΙπεηίαες ΕΠΙΠΙ ΤΕΠΕΡ Ίαχο Ιπίε[Ιπο εἰ 

Ίαχιπα ἀΠΙεΠΙΠΗπι τεηπῖρας Ῥρεγ ἰμηῖσαπι ῬετΙοΠαεΙΠι γο- 

οαίαπι οοριαπίατ,. Ἰπίες πια απίααε ῬΡΙπίοβ νοιηῖία5 

παπί: Ἠα]αςδπιοᾶί επίπι [αοσας 1π νεπἰτίομ]ο' οτοαίαγ ρΙε- 

χππ](αοθ εκ οἱρογαπα πια] αάϊπαε, αο πιπ]ίο πιαρῖς, Π 11 

οτα[ῇΠ Ἠπίαταφαθ Ῥ{{ωΠίοβοτες οχ/[Η[εχ]Πί. Οποά Π ἵπογε- 

[οαπί Ῥετ[εγετεπίαᾳπε αΠεοίις, 15 Πα Ῥαοπίῖρας νοπίμ5 

αετασϊπο[ας Γαρεινεπί, οἳ ἆο]οχε 4ο νἰρι]ας οογγαρίο 

[αηρυΐπα, Ἰάᾳμε ππαχ]πθ απαπα ππα {εργιοϊιαγετίη!ί εί 1π- 

Ο6ΑΙΕΝΗ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ, σες 



ϱ0 ΙΠΠΟΚΡΑάΤΟΤΣ ΕΠΙ{ΗἨΙΩΝ ΣΤ 
ο) 

Εά. Οµατί. ΙΧ. [568. 1 Εά. ΡαΙ. γ. (448. ) 
πτυρέξωσι καὶ ασιτήσωσι,. καὶ ῥέους μὲν, φησὶν, ἐπὶ τοῖς 

ἐμέτοις γίνονται, παύονται δὲ τῶν παροξισμῶν, οὐ γὼρ δὴ 

τῆς γε διαθέσεως, ὅταν σίτων κπενωθῶσιν. ἑκατέρως δὲ καὶ 

νῦν ἔνεστι δέξασθαι τὸ τῶν σίτων ὄνομα καὶ μᾶλλον ἐπὶ 

τῶν κατὼ τὴν γαστέρα καὶ τῷ ἕντερα. Ψαμµμία δὲ πυρῥὰ, 

φηοῖν, ἐφίσιαται δηλονότι τοῖς οὔροις. καὶ γὰρ καὶ φαΐνε- 

ται τοῦτο γινόμενον, ἐὰν τὸ πυθῥὸν ἀκούσης τοιοῦτον εἶναι 
τὴν χρύαν ὁποία καὶ ἡ σανδαρἀχη καλουμένη διὸ καί τι- 
νὲς μὲν τῶν ὁμιλησάντων ἐπιμελῶς τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης 

ὀροβοειδεῖς ὑποστάσεις γίνεσθαί φασιν αὐτοῖςι ἔνιοι δὲ 

σανδαραχώδεις, ἔστυ ὃ᾽ ὅτε καὶ ὄντως πυρῥάς. αἳ μὲν οὖν 
πρότεραι δύο καὶ τοῖς ἡπατικοῖς συνεδρεύουσι πάθεσιν, ᾗ 

τρίτη δὲ τοῖς κατα τοὺς νεφροὺς, ὥσπερ κἀπειδὼν οἵαιπερ 

αἱ ψάμμοι κατὰ τὴν χρύαν ὑποστάσεις γένονται. αλλήλων 
μὲν γὰρ διαφέρει τὰ χρώματα τῶν ὑφισταμένων τοῖς οὕ- 

ροις τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον. γίνονται ὃ᾽ ἐξ ὕλης παχείας 

μὲν καὶ γλίσχρας πάντως, Ίτου δὲ τὸ παχὺ πλέον ἢ εὸ 

οᾷία πιασεγαἰΙ {αεγιηῖ, ΕΙ πιε]ῖις ααϊάσπι, Ἱπαπί, α νο- 

απ ίθας Ἠαβεπί; αἳ αοσε[Ποπίρις α]άσπι Πβεταπίας, Γεὰ 

ποπ αἳ αΠεεία, οπα οἱρῖς ναοιαίΙ ΠΠ. Ὀίοαπε απίεπι 

πηοάο εἴ πιπο οἱ δί ΩΟΠΙΕΗ αοοῖροτε Ρο[ῄαπιας, Γεά Ῥο[σαθ 

4ο νοπῖτϊς ΙΠ{εΠΙΠοσαπη(άθ εχκογεπιεη!ίϊς Ἱπίε]]ίσετε ἆερε- 

ΠΠ. Απτεπια]ας απίεπι γαίας, παπί, [αρβάεπε, Ίου εἴ 

ἵπ αγΙηΙ5: 1 επίπι αοοϊἆετο ενίεης ε{[ι, {Π ταζαπι οο]οςεπι 

ἴαΐεπι εΠε Ιπίε]]εχετῖς, αια]ὶς ε[ι εἰ [απάατασ]α ᾳπαθ Υο- 

σαΐατ. ΟὈπαρτορίες εἴ ποππ]ῇ τή ατιῖς ορετίρας ἀ]ίσεπ-- 

Ιου νετίαι [αῬ[άεπίϊας ογορο]ἆες αρρε]]απῖ, Ίου εβ οτνὶ 

Ππι]]ες; αἱ [απάστασμοάες, 1ά εβ [απάαγαςμας οοἸογεπι 

τε[εγεπίεδ; ΙΠίετά μη εἳ γο νετα τη[α5 ποπιπααῖ, Ἀειπρα 

ἆμας ρ/1ογθς εἰ Ἰεείπον α[εοίας οοπιαπίασς ἴθτίῖα τε- 

ΏΙΗ ΠΠΟΥΡΟΦ [εί ας, απεπιαάπιοάαπα αἳ ᾳπαπάο γε]ιῖ 

αγεπαθ «οοἶογο [αρπάεπίϊ]αο εναάσπί,  ΊΝαπι ἵπ ττ]ηῖς Γαῦ- 

ΠάεπΙααι «οἶογος πια]ογῖς παποτίδᾳιθ ταϊῖοπθ 1πίαι Γε ἁῑ[- 

Εεταπί, νοτάπη εκ πιαϊεγῖα ονα[ἴα ἰεπασῖαυα πιοᾷο ογα βία 

41π6πα πια]ογεπῃ, πιοᾶο [επασϊίαίοπα, ΣΠ04ο τιἰχαππαε ραχ]- 
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Εὰ. Οἶνανε. ἘΧ. [18.1 Εὰ. Βα[, . (418.) 
λίσχρον ἐχούσης, ἰσάδον πάντως ἀλλήλοιο, ἐὰν μὲν οὖν 

ἐκ φλέγµατος γλίσχρου µύνου καὶ παχέος ἡ σύστασις γένη- 

ται, τεφρώδης ἐστὶ χρόα, παραπλησία τῇ τοῖς ἄλλοις ὑπαρ- 
χούὐση πώροις, ὅσου κατά τὲ τὰ Θερμὼ φύσει τῶν ὑδάτων ἐν 

πολλοῖς Χχωρίοις ὁρῶνται τοῖς λίθοις ἐπιτρεφόμενου καὶ ἄλ- 

λως ἐν αἀγγείοις ἔνθα θερμαίνεται τὸ ὕδωρ. ἠένοιτο ὃ᾽ 
ἄν ποτὲ κκ τῆς πυώδους ὑγρότητος ᾖ μικτῆς ἐν πυώδους 

παὶ φλεγματώδους ἐν σώματι ζώου τοιοῦτος πῶρος, ὥσπερ 
καὶ τοῖς αρθριτικοῖ. ὃ γὰρ αὐτὸς τρόπος τῆς γενέσεως 

πάντως ἐστὶ τούτοις καὶ τοῖς ἐν νεφροῖς συνισταμένοις λί- 

Όοιο. ἐὰν µέντου μιχθῇῆ τισιν ὀλίγον αἵματος, φλέγματι 
παχεῖ τε καὶ γλίσχρω, κατὰ τὴν ἐπικράτειαν ἡ) χρόα γνὲ- 
ται τῶν ὠὑφισταμένων τοῖς οὔροις, ῥἐνίοτε μὲν οἷον αχρό- 

λευκος 3) ἐρυθρόλευκος ἢ ξανθόλευκος, ἔστυ δ' ὅτε καὶ πυρῥὰ, 

συντελοῦντος εἰς τὰς τῶν χρωμάτων διαφορὰς καὶ αὐτοῦ 

τοῦ κατὰ τὸ αἷμα χρώματος. οὐ γὰρ ακριβῶς ἐρυθρόν 

ἐστιν ἀεὶ τοῖς ἀνθρωποις, αλλ ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὸ μελάντε- 

ϱον, ἐνίοτε ὃ᾽ ἐπὶ τὸ ξανθὀτερόὀν τὲ Καὶ πυρῥότερον ῥέπον. 

Ῥιαδ ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥογοπίρας Ἠαρεπίο, Ρίαπο Παπῖ, Ἱίααπε {α. 

εκ [ο]α ρ]μία οτα[α εἵ νι[οϊάα [Ππρμάεπίῖα {αοῖα ΠΙ, οοἱος 

οἵπετεις ετὶῖ, αἰογαπι {ορμοταπι οο]οτί βπι]ς, απἲ 1Π αιῖς 

[ροπίε οα]]άῖς πια] 1Π τεριοπῖρας Ἱεριάῖρας αἀπα[οι αο- 

ετε[οεγεαιε οεεγπιπίτς, αἳ ἵπ να[ αἰοφαῖ, αδῖ αθππα οα]ε- 

πι. Οπίπ οἰῖαπι ἵπ απίπια]5 «ΟΤΡΟΤΕ εκ ρυγη]οπίο Ί- 

πιογε εἰ εκ ρυγη]εηίο ΡΙμἱίο[οφμε οοπιροβίο, Ππ]αδπιοςί 

{ορΏας ποππαΠφπαπι ογεατί Ροίε[Π, αποπιαάπιοάσπι εἰ π 

αγΠομ]οχαπι πιοχρίς αοοϊἰἆετο σοπ/[αενΙξ: εοάεπι επΊπα Ρτοί- 

{15 πιοάο 1ἵπ Ἠῖς εί τοππι αΠεοίίρας Ιαριάςες οοπογε[οαηῖ, 

Αἱ { απΠρικόαπι Ῥαταπι [αησυϊηϊς ουπα Ῥϊτιμία οταίἴα Ἰε-- 

ἴαφαε παπι Πε, ππίπαταπα Πιρβάεπίῖας οοΙοΥ Ῥτο [αοοί 

πηα]οτε οορῖα εγαἆεί, ΠΟΠΏΠΠΠΠαΠΙ νε]αΠ εκ Ρα]]]άο α1ρο- 

4πε πηβας απἲ οκ ΤΙΡΥο εἰ αἰἱρο απί εκ Πανο εἰ αβο, 

Νοππιπαιαπι γετο εἰ ταις οτί εἴ Τρίο [απραϊπῖ οο]ογε 

αἆ οοἰογαπι ἀῑ[Πεγοπίϊας {αοϊεπίε; πε(ιε επῖπι [απριαῖ Ἠο- 

π]η]ρας εκηυ]βίε τηΏοτ Γεπηρεγ ε[ι, [εὰ Ππίεγάπτη ααἴάεπι 

αᾱ αἰτίαδ, Ἰπίετάαπι αἆ Πανίας εἰ ταῃας νεινσῖ. Αυίῖ 1σι- 

σσςρο 
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Γά. Οἶναχι. ΙΧ. [65.1 Εὰ. Ραΐ, . (448.) 
ἢ τοίνυν ἁπάσας ἂς εἶπον ἄρτι διαφορὰς τῶν χρωμάτων 

πλὴν τῆς τεφρώδους, ἡγητέον ὑπὸ τῆς τοῦ πυρῥὸν δηλοῦ- 

ὅθαι φωνῆς, εἰπόντος αὐτοῦ, Ψαμμία πυρῥὼ ὑφίστασθαι, 

ὴ τὸ προκείμενον τὸ αἱματῶδες ἀπὸ κοινοῦ δεκτέον εἰρῆ- 

σθαι. λέγω δὴ τὀ ποτε. ὥσπερ γὰρ αἱματῶδεο αυτοῖς 

φαίνεταί ποτὲ γινόμένον τὸ οὗρον, οὔτὲ διὰ παντὺς οὔτ 

ἐπὶ πάντων τῶν νεφριτυκῶν ὑπάρχον τοιοῦτον, παραπλησίως 

καὶ Ψαμµία ποτὲ φαίνεται πυρῥὼ τοῖς οὔροις ὑφιστάμενα. 

δέδεικται μὲν γὰρ ἐν τοῖς τῶν φυσικῶν δυνάμεων ὑπομνή- 

µασιν ἕλκων εἰς ἑαυτὸν ὃὁ νεφρὸς ὅσον ἐν ταῖς φλεψὶν ὁρ- 

ῥῶδές τε καὶ λεπτὸν ἀναμέμικιαι τῷ αἵματι τῶν δὲ ἐς 

τὴν κοιλίαν αὐτοῦ διηθούντων τὸ τοιοῦτον πώρον ἐπὶ 

πλέον ἀναστομωθέντων, συνδιθεῖταί τι καὶ τῶν παχυτέ- 

ρων. ὅταν οὖν τοῦτο δερμαινόμενον ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ νὲ- 

φροῦ πωροειδῇ λάῤη σύστασιν, ἐὰν μὲν ἡᾗ τῶν νεφρών 

ἀποκριτικὴ δύναμις διώσηται πᾶν αὐτὸ σὺν τοῖς οὔροις, 
αἱ Ψαμμώδεις ἐν αὐτοῖς ὑποστάσει γένονται. ἐὰν δὲ ἐμπε- 

πιλημένον τὲ καὶ δυσαπόλυτον ᾖ τῇ κοιλίᾳ τοῦ νεφροῦ, δε- 

{αν ΟΠ1Π6Φ, αἲαδ πιοᾷο τεσοεη[αῖ, εοοΙοταπ «πεγεπίϊας 

Ρταθίει οἴπεγεαπι 4Ἡ Ίαο ος, τι{απα, Πρπϊβοασί Ρπία- 

4 μπι εΠ, 1ρ[ο ἀῑοεπίε ατεπι]α5 τας [αρ[άετα απ αά]εοίαια 

Ί]απα νουθιας {αΠσιῖπεπι εκ οοπιπιπηί Γεπ[α ἀῑοίαπι Γα][ῇα 

ασοΙρΙεπάαπη ε{ι, Ὀισοο αιίεπι ΠομΠππαπαπι, ο πεπιαάπιο- 

ἀαπι επῖπι οταεπίηπι 1ρῇΠ5 Ἰπ[ετάιιπα Ἰοίίαπα οι ίατ, ΠΟΠ 

{οππρεχ ἴαππεά πεφαο 1π οπιηῖρις Τ6ΠΗΠι αΠεοίῖραδ, Ῥατί- 

{ο αἱ Ππίεγάιιπα. ατοπη]αο τηίαο 1η ατίπῖς [αρβάεπίες αρ- 

Ρατεηί, ΤΠ οοπιππεπίαγ]]6 Παπη(τιο 4ο παϊπταβρας Ρροίεπαῖς, 

απ]οφιιλά 1π γε] [εγοῇ {οπαίσᾳπο οπι [απσαίπο ρευμα [πα 

εἰ, ταποπι αἆ [ο Πρ[απι αἴίταλετο ἀεπιοηβχανίπιας, πιθᾶ- 

ερας απίεπι 1ά 1π τοῖς γεηΙχΙοπ]αΠ ρεγοο]απίῖρας Ἰαΐτας 

ραίε[αο[ῖς, ααι]ά οἴἶαπι εκ οτα[ιοτῖρας [ασοῖς 1]αριίαν, 

Οιαπάο Ιβιίασς αἀβιά οαἱε[αοίΙπα 1π ΧΘΠΙδ Οϱ4νο αἆ ἴορὴηῖ 

οομ/{ι[επίίαπι τεαοίαπι Γπεχί, { τεπαπα νῖ εκρα][οτία. 

οπηπο 1ά ππα οὐπα Ιοἱ1ο οχίγι[ετῖί, απεποίααε ἵπ 1ρ[ο Π1β- 

Πάεπίῖαε Πιηπί; αποάΠ τεπῖδ «4Υο ἀπιρασίαπι ἴεπαοῖας 1π---- 
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Εά. Οµανι, ΙΧ. [30δ. 969.] Ἐά. Βα[,. . (419.) 
, ς ” [ή «/ -. Δ 

χοµιένου ἑαυτῷ τι παραπλήσιον ἕτερον ἐκ τῆς κοίλης φλεβος, 
μωα ’ σε. / Π Δ 53 9 ο ἐπὶ πλέον αὐξάνεται. περιπλαττέεται [369] γὰρ αεὶ τὸ ἐπιρ. 

Ὁ -” .. ΄ μι 3 «/ « -” ος. / ω 

ῥέον τῷ προὔπάρχοντι, καὶ οὕτως ὁ πῶρος ἀξιύλογος τῷ 

μεγέθει συνίσταται. τινὲς δὲ εἰρήκασι, δια τι αἷμα οὐροῦ- 
«/, λλς , γε. ια 3 / 

σιν; ὅτι ἐπειδὴ ὁ λίθος ἔξιων, ὅταν γωνοειδής ἐστι, πλητ- 

τει τὰ παρακέίµενα μύρια καὶ αἷμα ποιεῖ ἐκκρίνεσθαυ. ἐὰν 
:δὲ αραιωθῆ μὲν ἡ εἰς τὸν νεφρὸν ἐκ τῆς κοίλης φλεβὸς εἴσ- 

4 ε Ν πό Ν τς Ἡ µ ) ; / οὓος, ὑγρὸν ὃ 1 τὸ αἷμα καὶ μῆτὲ πολυ μήτε 7λίσχρον, 
- 5 Ἆ Σ ΄ 3 

αἱματῶδες οὕτω τὸ οὔρον γίνεται. ' τὴν ὃ᾽ εἰς τὸ σκέλος 

διήκουσαν ὀδύνην ναρκώδη διὼ τὴν τῶν ἐπικειμένων αγ- 

γξίων τῇ ῥάχει τῆς κοίλης φλεβὸς καὶ τῆς μεγάλης ἀρτηρίας 

πρός τὲ τοις νεφροὺς καὶ τὸ σκέλη κοινωνίας ἡγήτέον γί- 
... ; . ως) ε] . υ 

νεσθαυ. µμέγισται γὰρ ἐπ αὐτοὺς τοὺς νεφροὺς ἀποπεφύ- 

κασι, μεθ ἃξ οὐ μµεγάλαι τινὲς ἐν ὁὀσφύὶ, κάῴπειθ) ἑχα- 

τερον. τῶν ἀγγείων. διχῆ σχισθὲν εἰς ἕκάτερον ἀφικνεῖ- 
που τῶν σκελών, "εἰς ὕλον οὐτὸ διανεµμόκενον. ὅσου δὲ 

διὼ τῶν οὐρητήρων Τ τινων ὑμένων 1 νεύρων 1 καὶ τοῦ 
, , 5 - ” Ν Δ 

περιτοναίου λεγουσυ Λποιγωνίαν είναι τοις γέφροις προς τα 

Παετε[σαί, αἰιαιῖά αΏπά ε]αδάσπι ππαἰετῖαε οκ γεπα «πνα 

Γι[αῖρίεης ΠΡρίαπε αΡΡΟΠΕΠς, Ρία5 απδείατ, [επιρες οπῖηι 

απο τεσεής Ππ[ααΐ, Ῥτιοτί οἰγομιπα[Πσίίν, αίμα Πα Ππβσηί 

ππασπιάἶπε {ορ]ς ϱγαπάε[οί. Ὑογήπι ΠΟΠΠΗΙΗΙ πα πΙπΗί, 

οασ [αηπσαΙπεπι πιε]απεῖ. αποηπίαπα οα]οιι]ὰςδ εσγεάΙεης ϱάάπα 

ἁησα]ο[ως ΕΠ, Ῥτοχίπιας Ῥατίϊοπ]ας νι]πεταί εἲ οΓΙΟΓΕΠΙ 

ονοσαῖ, Όποά Π εκ νοπα σανα 1η ΤΕἨΠΘΠΙ ΡΕΓΙΙΠΕΠΘ Π]εᾶ-- 

ἴμς5 Ραϊεπίοτ Πα, [αησιῖς απἴεπι Πᾳυ]άις πθηπθ Πι]-- 

ἴπβδ; πθφααο γ/[οίφιις, ογπεπίἁπι Πα Ἰοίίαπι τοδαίίαν. Αἲ 

ἄοΐοτεπα βαρϊάαπι ΤΠ ουας ἀε[οεπάεηίαεπα Ργορίεν να[οσιιη 

4ον[ο ΠποιπιεΠΙάππ, σανας [οι]]οεί Ύεπας πιαρπαεαε αξ- 

Τετίας οἵππ τεηῖριΙς οἱ οταΊρις σοη]αΠοίΙοπεπα, οΓΗΠΙ Ίνα-- 

Ῥετε ριϊαπάανα ε[. . Μακίπιαο ΠαΤΙΠΠΘ 1π 1ρ[ο5 τεήςες εχ- 

Ῥυ]]α]απί: Ῥοβ ἑα5 απαεάαπι Παπά πιαση8αε 11 1ΗπηβοῬ 1Π- 

Γετηπίατ: Ῥοβεα αἰγαπιᾳαο οοποερἰασα] αι Ῥαρατίτίο ἀῑν1[απι 

ἵπ πίχαπιᾳαθ οτας ἀε]αδίίαν Ῥαν {ρ[απιᾳαε ἰοίαπι ἀῑβγιρι- 

ἔαν,  Οποπηφϊο Υείο Ῥεγ ππεαίαδ υγ]πατίος αμί αααδάαιπ 

ἨΠΕΠΙΡΙάΠα5 αμί πεχγνος Υε] εἰἶαπη Ροτίίιοπαθυτη ουπι οτυγ]- 
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Ῥά. Όμανε ΤΧ. Γ369.] Εὰ. Βα[. Υ. (419.) 
σκελη παντάπασιν ἀπείρως ἔχουσι» ανατομεῖν. τὼ μὲν 
οὖν συμβαίνοντα τοῖς νεφριτικοῖς ἄχρυ δεῦρο τοῦ λόγου ̓  
διῆλθεν ὁ /πποκράτης. ἐφεξῆς δὲ περὶ τῆς ἰάσεως αὐιῶν 

γράφει κατὰ τὴν ἐχομένην ῥῆσιν. ἐλιννύειν οὐ συμφέρει, 
αλλὰ γυμνάσια, μὴ ἐμπίπλασθαυ, τοὺς νέους ἑλλεβορίζειν, 

ἠγνύην τάμνξιν, οὐρητηροῖσι καθαίρειν, λεπτῦναι καὶ ἅπα- 

λῦναι. ὑποτύπωσιν ἑαυτῷ διὼ κεφαλαίων ἐν τῇδε τῇ ῥή-- 
σει πεποίηται τῆς τῶν νεφρών ἰάσεως. τὼ μὲν κποινὰ πά- 

σης ἡλικίας τὲ καὶ σώματος ἔξεως γράψαι, τὰ δὲ ἴδια νέων 

τὲ καὶ ἰσχυρώῶν. ἔστι δὲ κοινὰ τὰ μὲν πρὠτα γεγθαμιµένα, 

τό τ. ἐλιννύειν, ὅπερ ἠσυχίαν ἄγειν δηλοῖι καὶ φησιν αὐιοῖς 

ἀσύμφορον εἶναυ, καὶ τὰ γυμνάσια. ταῦτα γὰρ ἠγεῖταυ 
συμφέρει», ὡς ἂν δηλονότι καὶ τὸ πλήθος κενοῦντα καὶ τὸ 

φλεγματὠδές τε καὶ παχ καὶ ἄπεπτον ἅπαν εἰς πέψιν τὲ 

ἄγοντα καὶ λεπτύνονια καὶ ῥωννύντα τὰ μόρια τοῦ σώματος 

ἅπανια. νοῆσαυ δὲ σὲ χρὴ νῦν αὐτὸν λέγειν, οὐ πάντως 
τὰ μεγάλα γυμνάσια, ὡς ἑππασίας ἢ ὁπλομαχίας ἢ τὸ πα- 

Ρι9. [οοίανΙ α[ενεταπι, ἀΙεοαπάογιπι οΟΓΡΟΓΙΙΗ ρ]απε ἵπι- 

Ρεγὰ [μπί,  Οπαεπαπι Ιδίίαχς Γεαπι Ιαρογαπάρας αοο]ζαπί, 

Μαεοίοπας πανγαντι Ηιρροοσγαίε». ἈὈεἴποερςδ νετο ἆθ 1Ρρ[ο- 

γάπι ουγαοπς Π][οε νοεινδῖς Ιοᾳαϊίασ: ααπε[ίοετε ΠοηΠ οοἩ-- 

ἀποῖς, {[εά εκεγοῖἰαίΙοµεδ, που ἱπριετί, Ίανεπε γεταίτο 

Ρήήσατε, ΡορΗίειω οαεζετε, ατιπαγής εΥναοµατε, ἴεππαγε εἰ 

πηο]]]τα. Θ1ΡΙ 1ρΗ {οτπα]απα απαπάαπι τε απα οαἰ1οΠ18 

Μίοε γενρῖς Ῥει οαρίία οοπ[Η η ξ, ποππα]]α α]άσπα ΟΠΙΠΙ8 

αεἰα[ῖ οογροτίδηιε Μαδίή5 οοπηπιπηία, ποπμιι]]α Ίανεπαπα 

οἱ τορμβοτιαπι. Ρτορτίο [οπίρεπδ. Οοπιπιαπία Γαπί ααίεπι 

ηἴιαο Ρχῖπιο [οπρία [απί εἰ αμἱείοετε, «πο {ρ[ε ἐλιννύειν 

νοσαί, απο οἰ]ο[ε νίνειο Πρπ]βραϊι, απο 1ρῇ5 Ποη ο0Ιι- 

ἀασογα αἲῖ, εἲ εχοτοΙ[αἰΙοπ68; Ἰαδ επῖπι οοπάσετο ατρ]{γα- 

αν ἵαποασπι πια] ἴπεπα ενασπαπί{ες εἰ ρἰμἱίο[απι, οχα[- 

[αμα Ππιππαζαγαπησαε ΟΠΙΠΕΠΙ αἆ πιαυγ]ίαίεπι ἀποεηίες οἱ 

αἰἴεπιαηίος εί οογροχῖδ ΟΙΙΠΕ5 ραγῖομ]ας χοροχγαπίε». θεά 

ιο απἰπιαάνετίεγε ορογἰεί, 1ρίαπΠ ἨΟΠ ΡΤΟΤ[ΗΠΙ Πιαρηας 

οκοτοϊ{α[ϊοπθς 1Π ΡΥαε[επίία ἀϊοετο, γε]αῖῖ εφυίαίίοπες αιιί 
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κ. Οµατι, ΙΧ. Γ5θ.] Κὰ. Ρα[, Υ. (448.) 
λαίειν 1] παγκφατιάζεων { σκάπιειν ἤ τι τοιοῦτον πράετέιν 

ἕτερον., αλλ ἅπασαν ἁπλῶς κίνησιν ἥτις ἂν ἑκανὴ δια- 

πονῆσαι τὸ σῶμα κατὰ ἀναλογίαν τῆς 9) ἠλικίας καὶ τῆς 

ἔξεως καὶ τῆς ῥωώμης τοῦ νεφριτικοῦ. ΄ αλλὰ καὶ τὸ μὴ ἐμ- 

πίπλασθαι κοινὸν ἁπάσης ἠλικίας. καὶ σώματος ἔξεως ἐστυ 

παράγγελµα. τὰ δὲ ἐφεξῆς τοῦδε τοῖς νέοις, ὡς αὐτὸς εἷ- 

πὲν, ἁρμόετοντα γράφει λέγων ὧδε" τοὺς νέους ἑλλεβορί- 

ζειν, ἐγνύην πάμνειν. ἑλλεβορίξειν μὲν ἐὰν πάνυ χρόνιον τῇ 

τὸ πάθος καὶ ὡς ἂν εἴποι τις μοχλείας δεόµενον, εἰς ταῦτα 

αρ. ἑλλεβόρω χρώμεθα. «λεβοτομίαν δὲ ἐπὶ τών αἷμα 

πλέον 3) παχὺ κατα τὰς φλέβας ἠδροικότων. εἰ δὲ ἀμιφοῖν 

αὐτὸς ἄνθρωπος δέοιτο τῶν βοηθημάτων, εὔδηλόν ἐστιν ὡς 

απὸ φλεβοτομίας ἀρκτέον ἐστί. ἔμαθες ὃ᾽ ὅτι τὰ μὲν ἄνω 
τοῦ ἥπατος μόρια τῆς ὧπ' ἀγκώνος δεῖται φλεβοτομίας, τὰ 
δὲ κάτω, ἀπὸ τῶν οκελών ἐν ταῖς ἰγνύαις τεμνόντων ἡμῶν 

τὰς φλέβας 3 πάντως 7γὲ παρὰ τὼ σφυρά. τὸ ὃ᾽ ἐφεξῆς 

εἐρήμένον, ουρητικοῖσι καθαίρειν, ἐπὶ πάντων ἐσεὶ χρήσι- 

αγπνῖ5 απϊ Ἱποία αμῖ ραποταίο οετίατοε ααἲ Ἠππιμπι {οάενε 

επί 1ά δεηις α]ιὰ {αοετε; Γεά οπιπεπα αβ[ο]αίε πιοίοπθιη, 

4µσε Ῥτο αείαίῖ, Παβίίας τοροτίδᾳαε τεπίρας αερτο[απ(15 

τα{1οηε ϱΟΥΡΙ6 εΧχετοετε να]εαῖ. Υεγαπ οἰἶαπι πο Ἱπηρ]ετί, 

ου)]άδαπε αεἰαίῖς εἰ οοτροχῖ5δ ἨαβΙία5 ΟΟΠΙΠΩΙΠΟ ἆ4οοιμπε-- 

μπα εΠ. Όμαε [εαπιπέάτ, Ἱανεπίραςδ, πὶ 1ρίε αἲί, οοι- 

δτιεπίία [οτιδί, Πα ἀῑσεπδ: μνεπες νεγαίχο ΡΙΥΡάΥΕ, Ῥο- 

Ρ]επι ποῖάενο. Ὑεταίτο απάεπι ρµχβατε, {1 να]άε απἰ]- 

αμ α[Πεοίάς Πἱ εἰ οει νεεῖραδ, αἱ Πα ἀῑκειίπι, οκχίτια- 

ἀεπάας: κα Ἠα)]αθηιοάϊ εΠΙπη: ΠΙΟΥΏΡΟ5 νεταίτο αἰϊπιασ: 

νεΠᾶπα απίεπι οαεἀετα, ρΙ [απραῖ6 αυ πα ίας απί ογα[Γα5 

1Π γεπῖ5 αθαπάεί,  Οποάβ πίτοφαε αικ]]ίο 1ρίε Ποπηο 1π-- 

ἀϊρεαῖ, α γεπαε [εοίίοπε Ἰποιρίεπάαπι εἶζο Ρραΐεί. Α]ίας 

απίεπι ἀἰΙοΗ, πιεπιῦτα [αρτα Ίεοι ουΡΙΙ νεπαρ [εοί]ο- 

πεπι ῥοβα]αχε; Ιπίχα νετο οτΙτΙπΙ, 1π ΡορΗΙΡρας νεηα 

Πορ] οαεἀεπΙριαδ απί οπιπΙπο {[αἱίεπι Ἰαχκία πια]]εο]ος. 

θμοά ἀείποερς ἀῑκιί: υγιπασῖῖ6 παωπάαχα οιπηῖρμς π11]ο ε{, 
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μον, οὐχ (449) ἁπλῶς δὲ εἶπεν οὐρητικοῖς χρῆσθαι δεῖν, 

ἀλλὰ προσθεὶς τὸ παθαίρειν ἐνεδείξαιο τὸν τρόπον τῆς ἄπ᾽ 

αὐτῶν }ινοµμένης ὠφιλείας, ἐκκαθαιρόντων οὐ μόνον τὰ 

κατὰ τοὺς νεφροὺς ἐμπεπλασμένα γλίσχρα καὶ παχέα, σὺν 
αὐτοῖς δὲ καὶ τὰ καιὰ τὰς φλέβας [270:] ἐμφερόμενα τῷ 

αἵματι παρῷ φύσιν. τὸ ὃ) ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς ῥήσεως εἰ- 
ρημένον, λεπεῦναι, χρήσιμὀν ἐστιν ἅπασι τοῖς νεφριτικοῖς, 

ὕσους τὲ παρασκευάζοµεν εἰς ἑλλεβόρου λῆψιν, ὅσους τε χω- 
οἷς τούτου καὶ διὰ φλεβοτομίας Θεραπεύομεν ἢ καὶ μετὰ 
τὴν τούτου προσαγωγήν. εἴρηται δὲ τὸ μὲν λεπτῦναυ περὶ 

τῶν χυμών, τούτοις γὰρ προσήκει λεπτῦναι, τὸ δὲ ἁπαλῦ- 
ναυ περὶ τῶν στερεῶν. ἑκάτερον γὰρ χρήσιμον ἐπὶ τῶν 
τὸν ἑλλέβορον ληψομένων εἰς τὸ τῆς καθάρσεως ἀπίνδυνον. 
ἑων οὖν ἄνευ τοῦ προλεπτῦναι τοὺς χυμοὺς 1 τὰ σώματα 
μαλακῦναι ὃν ὧν ὁ ἔμετος καὶ πρὸς τὰς ἐντάσεις καὶ τοὺς 

σπαραγμοὺς εὐάγωγα παρασκευάσαυ δῶμεν ἑλλέβορον, εἰς 
κἰνδυνον ἄξομεν πνιγμοῦ, διὰ τὸ πάχος τῶν χυμών, ἍΊἴτοι 

δὲ οπασθήσεται διὰ τὸ σκληρὸν ἐν τοῖς σπαραγμοῖς ὁ κα- 

πε(ιαε Ππαρ]οιίεν ἀῑκιίι απ]πατας παἰεπάμπι ε[[α, Γεᾷ Ίιοο 

νοχραπα, ππππάατο, αἀ]οίεπδ πποάαπι α]πιπεπίϊ αὐ 1ρίς 

Ρτογομ]επ{ῖ5 ἀεο]αγαν]ί, ποἨ [οἶαπι ἵομαοῖα εἰ ογα[ἴα τεπῖ-- 

Ρας Ππμαεγεπί]α Ῥυχραπ ρα», νέταπι εἰῖαπι οὔπι 1ρῇς εἰ «α, 

ᾳααπι 1π νεπῖδ ρταείος παϊιταπι {απρυϊαϊ πη[ία αππαίαπί, 

εἀποεπίῖρας, Όυσοά αιίεπι 1π οαἷοε πατγα(]οηί5 ἁῑοίαπι ε{ί, 

ἴεπάατα, ΟΠΙΠΙΡΗ5 ΤΕεΠΙΗΠΙ ΥΙ{Πο Ιαροταπίῖρας πα[αῖ ε[ εἰ 

ᾳαο5 αἆ γοταί(τΙ ΓαΠΙρΙΟΠΕΠΙ ΡΥΒΕΡάΓΑΠΙΙ6 εἰ ᾳποδ ῄπε Ίος 

Ρος [αμβιμῖς πΙ[Ποπεια . οΠΥαΠΊΙ9 νεὶ εἴῖαπι ροβ εἶας α[- 
Γαπαρίϊοποπι.. Ὀιοίαπι εἰ απίεπι, {εηιιαγε, ἆε Ἠαπιογίρδ 

Ίιο εΠΊπα {επιατγα οοπνοεμῖίς ππο]]1τε, ἆα πιεπιρτίς [ο]ά1ς: 

{Πᾳαϊάεπι αἰγαπαφαο νοταίταπι ]αυ[αχγῖ Ρεγοοπιπιοᾶππι εῇ, 

αἱ ἰπίο ραχραίίο Πα, Τρία αχ Ἠππιοτες ρεγίεπαα!ῖ Γ16- 

υΠ{ 6ἳ Ππεπιργαν ρε οὐαε Πί γοπη(αθφ πιο]]α τεἁτία 

ΠηΙ οί αἆ ἀιεπίῖοπες ἀρίγαοιίοπθδηιθ, απίοφιαπι ἆθπιας 

νεγαίγαπαη, ἰταοαρί]α εΠεοία, ἵπ [αΠοσα[ιϊοπΙς 41[οτΙπιεη, 

οὗ Ἠαπιογαπη ογα[Ππ{ήοια. αθργαπα αἀάμοθπιις ααἲ πογνοσαπι 
οοπνι][οπος 1 νε]]σαΙομ]θας, οἨ ΠΙΕΠΙΡΓΟΓΙΙΠΙ 1 ἀ1]α- 
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πα 33 ἀγγεῖόν τι όήξει. καὶ χωρὶς δὲ τοῦ διδόναυ 

τὸν ἑλλέβορον ἄριστόν ἐστι τοὺς μὲν χυμοὺς λεπτοὺς εἶναι, 

μµαλακὰ δὲ πρὸς τὴν διέξοδον αὐτῶν ἐπιτήδεια τὼ τῶν νε- 
φρῶν σώματα. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδὲ γεγνηθήσεταέ ποτε λί- 
θος ἐν αὐτοῖς, ἐὼν ἀμφύτερά τις αὐτὰ διαφυλάττη. 

ὃν 

7 υναικεῖα τῇσιν ὑδαταινούσῃσιν ἐπὶ πολὺ παραμένει, ὅταν 

δὲ μὴ ταχὺ ῃ, ἐποιδεευ. 

ε ’ : ” 1 ./ .) 3 ΄ 3 

Υδαταινούσας ἔνιοι μὲν ἠκουσαν τας ἐχούσας ἐπιτη-- 

δείως ἁλῶναι τῷ κατὼ τὸν ὕδερον πάθει, τινὲς δὲ τὰς φύ- 
3 3 - -” 5] ΄ - Δ 3 σει λεπτον καὶ ὑδατώδες ἐχούσας αἶμα. δυνατὸν δέ ἐστιν 

ἐπ᾽ ἀμφοτέρων ἀκοῦσαι τοῦ λελεγμένου καὶ μᾶλλόν γε ἐφ᾽ ὧν 
φύσει πὸ αἷμα λεπτόν ἐστι, μηδεμιᾶς νοσώδους διαθέσεως 
ἑτέρας ὑποτρεφομένης ἐν τῷ σώματι. ταύταις γὰρ κα ἔμ- 
µηνος κάθαρσις, ἣν γυναικεῖα κέκληκεν, ἐπὶ πολὺ παραμένει. 

{απάο ἀπτίιαπι ᾳπαο ριχραίΐασ, οαρίείαχ ααἲ γα[ου]απι αἷῖ-- 

αποά ἀἰτωπιρείαν, ΘΟυΙΠ εἰἶαπι Ποεί νοΓγαίταπα ἨΟΠ ΡΓᾶς- 

Ῥεαίαν, ορίῖπια τε ε[; ἨΠΠΙΟΓε5 Ίεηπιες εί[[ε εἲ τεπΆπα 

1ρίοταπι οοἵροτα πιο]]ῖα, αἲ ρεχ 1ρία ἱταπῇῃτε {αοἴ]ο Ἡππιο-- 

χο Ῥο[μηί: παπι αὖ ἹπΙΙο πε(παο οα]ου]ας ἵπ {ρῇς ππ- 

απαπι σεπεταριίασς, Π απῖδ Ἠαεο απο ἀ]σεπίει οῬ[ετνεί, 

ΤΠ. 

Μωλιεὐτία αμα ἰαδοταπεῖδις ἀἰμιῖμς ρετ/ευεγαπες Φιμµτη 

νεγο πο οεἰετίεεγ ργοάεαπε, ἔµπιοτες ε[βείωπε. 

Δαπα Ἰαροταπίες ποππα]1 Ιπίε]Ηραπί ϱαδ, Ύμαο πί 

ἃᾳπα 1Ππίεγ οπίεπι οουτιρίἰαηίασ, Ἰάοπεαο Γαπίς ποππα]]ϊ 

εα5, Ύ,4ε {επαεπι παίυτα]λίες αφμο[απιᾳαε [αηραίῖπεπι Ἰ8-- 

Ῥεπί.  Ῥοΐε[ι απίεπι εἰ ἆε πἰτίδᾳαο ἀῑοίαπι ε[[ε Ιπίε]]σί, 

{ο πιβρῖς ἆε 1116 απαταπι [απρηιῖ5 παΐατα [αβία]15 ε[Π, πα]]ο 

8110 ΠιοτΡοίο αΠεοία οοτρις Ἰω{ε[απῖε: ἵπ 116 επἶπι ΠηθΙ-- 

ἤτμα Ῥηχρα[ίο, αωαπι πια]ερτία νοσανΙί, ἁῑμ Ρετπιαπεί. 
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διτιὸν γάρ ἐστι καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐπὶ πολὺ δυνάμενον 
ὠκούεσθαι, τὸ μὲν ἕτερον ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἓν αἷς αἱ. τοιαῦ-- 

ταυ γυναῖκες καθαίρονται, τὸ δὲ ἕεερον ἐπὶ τῆς ἡλικίας 

αὐτῶν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἡμερῶν ἀκουόμενον, δηλώσει πλείο- 

σιν ἐφεξῆς ἡμέραις καθαίρεσθαι ταύιας τῶν ἄλλων γυναι- 

κῶν, ἐπὶ δὲ τῆς ἡλικίας ἄχρι πλειόνων ἐτῶν. ὄντως γὰρ 

ἀθροίξεταυ ταίταις πολὺ καὶ λεπτὸν αἷμα, καθάπερ ταῖς 

ἐναντίως διακειμέναις ὀλίγον τὲ καὶ παχύι Λλευκαὶ μὲν οὖν 
εἰσὶν αἳ πρόὀτεραυ καὶ μαλακαὶ, μέλαίναι «δὲ καὶ σκληραὶ 

καὶ λεπταὶ τοὐπίπαν αἱ τὸ μελαγχολικώτερον αἷμα γεννῶσαι, 
καὶ πρόδηλον ὅτι ταῖς ἐξ ἀρχῆς κράσεόιν ἑναντίως έχουσιν. 

αἱ μὲν γὰρ ἑδαταίνουσαι νῦν ὑπ αὐτοῦ λεγόμενα τῆς 
ὑγροτέρας τὲ καὶ ψυχροτέρας, αἱ «ὃ ἐναντίαι τῆς ξηρθ- 

τέρας. τέ εἶσυ καὶ Ῥερμοτέρας κράσεως. ἐὰν δὲ κατὰ πά- 

Θος. ὑδαταίνωσι», οὐ πάσαις καιαμήνιὰ πλείυσιν ἡμέραις γί- 
γεται. ἐνίοτε γὰρ αὐτὸ τὸ [3711] «ἐπέχεσθαι τοῦ πάδὀυς 

αὐταῖς αἴιιον γίνεται. πάλιν δὲ τὸ ἐπέχεθαι ὃι ἔμφφα- 
ἕίν τε τῶν κατὼ τὴν μήτραν στοµάτων γίνεται καὶ διὰ πά- 

Γιρ]οῖίος οπίπα αἱ 14 ἱρίαπι τα ΠπίεΙ1σὶ Ροϊε[ῖ αμί ἆε 

ἀϊερας, «αἱδιδ ε]αδπιοῦί πια]Ίοχος ρυχραπίατ αι 4ε τρία- 

σπα αείαίε; Π 4ε ἀῑερας πίε]]ρας, βρηϊβοαΡΙΕ, Ῥατίρας 

ἀείποςρς ἀἱεριις 1[ίας., 4ααπα α]αδ Πηεχες Ῥαγρασί; Π 4ε 

οἰαΐο, Ρε; Ρ]υγες ἄΠΠΟΡ πιεη[ίγαα εχογεπιεηία ἀαχαχε: Πα 

γενετα 11 115 πιι]ίας {εηιῖδααε [απριῖα οοΗΙρίίας, ᾳπεπι-- 

αἀπιοόαπχ οομἰγατίο Πιοἆο αΠεοίῖ ρ8µοιΙς εἰ οτα[ας. ΔΑ]- 

ψαο απἶάσπι Γαπὲ. Ῥτίογες εἰ Ἰηο]]ες, Ἠίργαε απίεπι ἆμχας 

οἱ ϱιαοῖ]θ ΟΠΙΠΙΠΟ 686, πας αἰταυι]ατίαπα [απραῖπεπι Ρρτο- 

οπεαμῖ, οαγαιπαμο εΛ Ί[μας αἳὖ 1πΙΙο οοπἰνανς Ιπίοι [ο 

ἰεπιρεταίιχ] οοη/{ί8τθ: ΠΠ 41ᾶς ΑΡ 1Ρ[ο ηάπο απᾶ Ίαρο- 

χαηίος νοσαπίαν, Ἠιπη]άοχῖς Γαπί 8ο {ΓὶριάΙοχ15 {επιρετα- 

ππεηΙ5 5 οοπἰτατίαε Ποοϊοχῖ ἀαἴᾳιο οβ]ΙάΙοχῖδ. Ότοά 4 

εκ ΠπΟΙΡΟ αηπα αρυπάανεγΙιπί, ΠΟΠ ΟΠΙΠΙΡΙΗ5 πιθη/[ο5 Ῥ]αγί-- 

δις ἀῑεδις {εχυπίασς ἰπίοτάνιπι εηἶπα Ἱρία Γαρργεβιο πιογβὶ 

θαἵυη οαµ[α ε[ί; τν/[α5 [αρρτε[[ῃο οἨ ο[ομ]ογαπι μἱενί οὗ- 
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ν τοῦ αἵματος. ὅθεν ἔνιου τῶν ἀξιούντων ἐπὶ τῶν . 

πάθος ὑδαταινουσῶν τὸν λόγον εἶναι τῷ παραμένει ῥήματύ 

κατὰ τὴν τελευταίαν συλλαβὴν προσθέντες τὸ ν γράφουσι, 

γυναικεῖα τῇσιν ἑδαταινούσησιν ἐπὶ πολὺ παραμένειν, ὑὕπα- 

κοῦσαι κελεύοντες ἡμᾶς τὸ προσῆκον, ὠσεὶ καὶ οὕτως εἰρή- 

κξε, γυναικεῖα τῆσιν ὑδαταινούσησιν ἐπὶ πολὺ χρὴ παραμέ- 

γειν, ἵνα συμβουλευτικός τὲ καὶ Θεραπευτικὸς ὁ λόγος ᾖ, 

τοῦ γινομένου μόνον ἐπ᾽ αὐτοῦ περιέχων διήγησιν. ὅμολο- 
γεῖν δὲ τούτῳ φασὶ καὶ τὸ κατὰ τὴν τελευτὴν εἰρημένον, 

ὅταν δὲ μὴ ταχὺ ἴη, ἐποιδέε, βούλεσθαι γὰρ αὐτὸν ὥσπερ 
ἐν πλείοσιν ἡμέραις, οὕτως καὶ ὃν ὀλίγου χρύνου καθαί- 

ρεσθαυ τὰς τοιαύτας Ύγυναῖκας, ἐπειδὴ βραδυνόνεων τῶν 

καταμηνίων ο τμος γίνεται, καίτοι τοῦτο κἀπὶ τῶν ὑδα- 

τῶδες ἐχουσῶν αἷμά φησι συμβαίνειν. καὶ γὰρ καὶ ταύταις 

αἱ σάρκες ὑδατωδέστεραι γίνονται, μὴ κατὰ προθεσμίαν 
απαντώσης τῆς καθάρσεως. 

Πτπεϊῖοπεπι [απσιϊπίσφαθ οτα[ΠίΊεπι εΏιαίαν.  ΟὉπαρτορίεν 

ΠΟΠΠΗΗΙ ατριιχαηίες ἀῑοίαπι Ίοο ἆε πιπ]Ιοχίρης εΧ ΠΙΟΥΡΟ 

αηπα αριπάαπΗρας αοοιριεπάμπι ε[Πέ, οσο Υετρὶ Ρειπια- 

πεηῖ ΡΕΙΠΙΩΠΕΤΕ Ἰεσυπί, {ιο πια]µερτία ατα Ιαβογαα ρα 

ΡΕΣΠΙΑΠΕΤΕ ἀἷα, [αρίπ[ε]]Ισετε πο8δ, οοπΥεΠΙεΠθ, Ἰαρεπίες, 

ἃο {1 Ἱία ἀῑκιτει, πιαμεῦτία 4ηπα ἸΙαροταπίϊρας ἀῑαπ οοΠ- 

ψεπῖξ ΡεΓπιαπετε, πί οοπ/[α]{ογ]μς Ἰαχία εί ομγαίογ]15 [εγπιο 

4: εἶας ἰαπίαπα, ἄιοά Πί, πατταίἴοπεπα 1Π {ο ΟΟΠΙΙΠΕΠΗΒ. 

Ἠαῖο [επίεπίιαο οοπ[επίἶτε α]απί 14, ααοά 1π οαἱσε {ε-- 

ποπ] ἀῑοίαπι ε{ί, ο αἩπι νετο οε]ετῖτετ πος Γεταπίητ, 1π-- 

τωπιε[ουηῖ, ε]]ε οπίπι ἱρίαπι ἀἰοαπί, Ρ]ατῖρας ἀῑερις, 

1ία εἰ Ῥτγενῖ ἵεπιροτε, Πα]αδπιοᾶἱ ππα]ετες εχριτρατί, α1ο- 

πίαπι ἴατάε εχευηίρας ππεηπβγαῖδ Ῥαγραπιεπίϊ ΤΠπΙΟΤεΒ 

Ώμπί. Αίαιπῖ Ἠοο εἰῖαπι εἳ Ίπ Παρεπίῖρις αφ πο[απα Γαπρι]-- 

ηεπι «οΏΏΊησετο αἲί; 115 εἰεπῖπι ΟΒΓΠΕΦ ΑΠΙΟΠΟΤΕΡ σεΠε- 

τοηίαν Παπά Πα[ῖφ (επιροτίρας αοοεἀεπίε ρυγραΠοπο, 
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|. 

Ἐν Ἀρανῶνι αἳ παλαιαὶ ὀδύναι ψυχραὶ, αἱ δὲ νεαραὶ 
«/ | ς μσά 3 3 ι / 

Θερμαί, αἵματι δὲ αἱ πλεῖσται καὶ τὰ ἀπὸ ἰσχίου ψυχρά. 

Δ » ε δω ῃ Δ ε εγ. ρλΑ 
Καὶ ταῦτα ἑαυτῳ φαίνεται γέγραφως ο /πποκρατης 

ἀναμνήσεως ἕνεκεν ἐν κἐεφαλαίῳ βραχεῖ, διὸ καὶ ἄσαφέστὲ- 
ς Π 3 ; ο 5) .) 3, 3 ΄ ; 3 -- 

θος ὁ λόγος ἐστιν. αἄδηλον γαρ είτε οδύνας μῦνον ἓν Λρα- 
-” ' 3, Ν κ 

νῶνυ γεγονέναυ φησὶ καὶ ταύτας του κατὰ τὴν κοιλίαν 
ι 3, 20... , .’ 3 2. τν 

καὶ ἄλλο τὲ µέρος, εἴτε ὀδυνώδη πάθη. τὸ ὃ οὖν τὰς 
η 3 Δ 3ο ! Δ ’ ο αν) εάν 

μὲν παλαιας ὀδυνας ψυχρας γενέσθαι, τας δὲ γέαρας Όερ- 
’ ” ” ” 4 . ο ῳ ν 5 ὐἱ ” 

μὰς καίτοι δοκοῦν σαφώς εἰρῆσθαι, περιέχει καὶ αὐτὸ τι- 

να ἀσάφειαν' ἤτου γὰρ παλαιὼς λέγει τας πάλαι γεγονυίας 

ϱ) τὰς Ἰρονιξούσας, ὥσπερ Ίε καὶ τὰς νέαρας του τᾶς 
' ' ον 3 

νῦν συνισταμένας τὴ τᾶς ταχέως παυομένας καὶ ψυᾖρας, 

ᾖτου τὰς ψύξεως αἴσθήσιν φερούσας }ἢ τὰς απὸ των Όερ- 
. ’ . ολλ... 

µαινόντων παρηγορουμένας. «ὡσαύτως δὲ καὶ Όερμας Ίτου 
3, , « Δ 

τὰς Θερμότητος αἴσθησιν ἐχούσας  παρηγορουµένας ὑπὸ 

ΥΗΙ. 

Ογαποπε υειμὶ ἄοίοτε Γηὶρίάϊ, τεοεπίες οα[ία.  Ἐ ογιπα 

μ]ετίφµε α [απριῖπε εγεαδαπειτ. Όμαε ειἶαπι αὖ ἰ[ελίο 

εχοτἰεδαπιµγ μαϊμεπιαία, ]τὶριάα, 

Ἠάεο «ποᾳαε ΠΡΙ 1ρΡ4 [οπρβ[ε νιἀείατ Ηϊῤρουγαίες 

χομηϊπ]{οεμίϊαε οαµία [αρ Ῥτγενὶ οοπηροπά[ο, Ρτορίεχ αιιοά 

εἰ οὐ[οατίος οτα{ϊιο εἴι,. ἈὨὈπρίαπι ε[ι εἴϊπι, ἆοἱοτορπε 

ἰαπίωπα 11. Όταποπο {αοΐος Τε ἀῑσαῖ, «οδαιιε 1π γεπίγεπε 

4η. εἰῖαια 1π αἰἷα αααρίαπι Ρρατίε, αἩ ΥΟΤΥΟ α[εοία οἵπι ἆο-- 

Ίοτε οοη]αποίοδ, ιά απίοπι απΏ(αος ἀοἱογες {γ]σιάος 

ε[ἴε, πονος αΠίοπι οα]άος, εἰβ οἶανε ἀῑοίαπι ε[[ε΄ νίάεα- 

{πχ οΡ/ΓεΙΓΙΠΙ {απιθῃ ΠΟΠΗ] αἴαιο απιρίσωτπι ο[, Απ 

επῖπι απο ἀῑοΙξ, απ Ίαπι ρτϊίάεπι εχοϊίαια Γπεταπί΄ αι 

ἀἷα Ῥεγ[ενεταηίε», απεπιαάπιοάμπι εἰ τεοεηίες απί Ἠηο 

εχο]ϊίαίο5 απὶί ο]ίο ἀε[βπεπίες εἰ {[γσὶάο5 απί [γ]δουί5 Γει- 

{μπι απ[εγεπίες ααί αι α ο] πησαπίαν: Ῥατίίετ εί 



ΚΑΙ 4 4ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4. ϱή5 
Γά. ματι. ΤΝ. [371. 579.] Κὰ. Βα[. Ὑ. (449.) 
τῶν φυχόντων. ᾖἔνιου δὲ ψυχρὰς μὲν εἰρῆσθαί φασι τὰς 

ῥραχείας, Ὀερμὰς δὲ τὰς µεγάλας, οὐ συνήθως τοῖς "Ελ- 
λησιν ακούοντες τῶν σημαινοµένων. ἐν τίνι δὲ τοῦ ἔτους 

ὧρᾳ ὁ “Γπποκράτης ταῦτα ἔγραψεν ἀγνοοῦντες ἡμεῖς οὐδὲ 

περὶ τοῦ πὀτὲ συνέστησαν ἡἢ) πώς 1 μέχρι πὀσου παρέμει- 

ναν αἳ ὀδύναι δυνάμεθα σαφώς εὑρεῖν. τὸ ὃ᾽ οὖν τὰς νέα- 

ρᾶς μὲν αὐτῷ αἵματι γίνεσθαι τοὐπίπαν ἐν ἴσω, τοῦ ὑφ 
αἵματος Ὀερμοῦ τὲ δηλονότι καὶ πολλοῦ, ἐπὶ δὲ τῶν πα- 

λαιώῶν μὴ προσθεῖναυ τὸν χυμὸν, ἐνδεικτικόν ἐἔστε τοῦ τας 

παλαιᾶς ὑφ ἑτέρου τινὸς χυμοῦ γίνεσθαι ψυχροῦ καὶ τὰ 

ἀπὸ ἰσχίου δὲ ψυχρὰ γεγονέναυ φησὶν αὐτοῖς, ἤτοι πάθη 

λέγων ἢ) ἀλγήματα, ψυχροῦ δηλονότυ καὶ ταῦτα ἐργαζομέ- 

νου χυμοῦ. θΘαυμάσαυ [ 35751] ὃδ᾽ ἐστὶ πολλοὺς τῶν ἐξηγη- 

τῶν εἰς μὲν τὰς τοιαύτας ῥήσεις, ἐν αἷς οὐδέν ἐστι βεβαίως 

εὐρεῖν, οναπόδεικτα γράφοντας πολλα. καθ ἃς ὃ᾽ αἀποδεῖ- 

ξαΐ τι δυνατόν ἐστι καὶ χρήσίµως εὑρεῖν, 1του μηδὲν ὅλως 

σα]ϊάος απῖ οα]οτῖς [επ[απι {αε]επίες απί αι α ΠΡΙά16 [ο-- 

Ρίαπίαν,  ΟπΙάαπι εἴῖαπι ἀο]ογθς ΓΓ]σίάο Υοσαίος ο[ε ἆἷ- 

οαηέ, απῖ Ίενες [απῖ; οα]ϊάοδ, απῖ νεµεπιεηίες: απί {[ε- 

οππό πι αΠίαίαπι Ογαεςῖ ἸοᾳπεπάΙ πΊογεπι Πσπϊβοαίίοπες 

ας αεοοϊριεηίε. Ὑεταπι 4ο απΠὶ ἴεπροτο ΗΠρροουχαίεΒ 

Ίιαεο {αοίΐα Γαϊ[ε [οτ1ρ[ετΙΐ, πο Ιρποταπίεδ, Πειθ εἰἶαπα 

ᾳπαπάο εχο]ἰαά [πΠί απξ ᾳαοπιοᾷο απἲ απαπιά]ὰ ΡεΓπΙαΠ- 

{εχῖπί ἀο]ογεθν ενἰάεπίειγ ΙΠΥεΠΙΤΕ Ῥο[απηας. Θεά πονος 

αμϊάσπι ἆο]οτες Ρργοτ[ας [αηπσαΐπε ογεαίο5 ε[ἴο ἴάεπα ε[ῖ, αο 

{ ἀῑκιεί εκ [αηπσαῖπο οπ]]άο νΙάε]ῖοεί αο πηπ]ίο; αἱ 4ε 

απἰϊηαϊῖς ἁο]οτῖρις Ίοιαπς ααιπι {αοομῖπ Ποπ αἀ]εοσχῖῖ, 

Ώσηυπι ε[ι αἩ αἸίετο αἀοάαπι {ποςο ΓΠΙρΙάο 1ρίον οτίο 

Γι{ῖε εἰ εα 4παε εκ οοχεπάϊοε {π]σίάα 1ρίς οροτία ε[Τε αἲῖ, 

αἱ αΠεείας ἀῑσεεπς απἲ ἀοΐοτεδ, {Ισίάο [οι]οεί εἰ Ηϊος Ἰ- 

πηοχος οοποϊἰαπίο, Αἱ πια]ίος εχρἰαπαίογες ζΠεπηγατΙ ]1οε 

ἵπ Ἠα]αςπιοάϊ ]οομίϊοπες, ἆα ααἶθας πμ]. αΠιγπιβτὶ Ροίεί, 

πην]ία {1Ππε ἀεπιοπ[ίγαίίοπα {[οηἱρεπίες; ταὈί νεχο αμφυμῖά 

ἀεπιοπ/[ίνατι εἰ τη]ίες Ιπγεπῖτί ροῖείῖί απἲ πμ] Ρεμς 
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Εά. Οἶατῖ, ΤΝ. [979.] Εά. Βαβ, Ῥ. (449. 450.) 
γράφοντας ἢ βραχέα καὶ ἀναπόδειμτα, καθάπερ πρυστά- 

7ματα, 

ο” 

3 ς 3 α 9) 3 , / 3 Αν 

Τὰ ἐς ῥίγεα ἰσχυρα ἰοντα οὐ πάνυ τι πρηυνεται, αλλ ἐγ- 

γὺς ἀκμῆς. 

Οὕτως ἴσασιν γεγραμμένην τὴν ῥῆσιν οἳ παλαιότερου 

τῶν ἐξηγητῶν. οἱ δὲ νεώτεροι πρὸς τὸ σαφέστερον ὑπαλ-- 

λάξαντες αὐτὴν ὧδέ πως }ράφουσι τὰ ῥίγεα ἰσχυρὰ ἐόντα 
οὐ πάνυ τι πρηύνέται, αλλ ἐγγὺς ἀκμῆς. καὶ βούλονται 

τὴν λέξιν τήνδε διδάσκειν ἡμᾶς, ὅσα τοῖς νοσοῦσιν ἐσχυρὰ 
γίνονται ῥί7ῆ, μὴ πάνυ τι ταῦτα πραὔνεσθαι και (450) 

ἄλλον τινὰ καιρὸν τῆς νόσου, ἀλλὰ µόνον ὅταν ἐγγὺς ᾖ τῆς 

ἁκμῆς, κατὰ δὲ τὴν προτέραν γραφὴν, τὰ ἐς ῥίγεα ἰσχυρὰ 
όντα τουτέστι ἀφικνούμενα πάθη, προσυπακοῦσαι γὰρ δεῖ 

τὸ πάθος, προσήχευ αὐτὸν ἀκοῦσαυ μὴ πραῦὔνεσθαι ταῦτα 

αὐῖ Ῥραισα εἰ {πε ἀεπιοπβταίῖοπε {απαιαπι πιαπάαία [οτ- 

Ῥεηίςς. 

1. 

Ομὶ α[γεειις αἆ φεμεππεπίες γίβοτες μτοοεάωιὲε, ποπ αᾱ- 

πποᾶμτα η ρτορε [γαεμῖα πιζτε[Γομηῖ. 

Ἱία [οπ]ρίαπι ε[[α Ἠάπο ΓΕΓΠΙΟΠΕΙΙ, απἰϊαιά εκρ]απαίο- 

γε ασπο[οιηί, Αἲ τεοεπίῖογες {ρ[απα ἴπ, οἰαγίογεπα Ῥοσιηιι- 

ἰαηίες Τία [ογίραπὲ, τίσογες γαἰιαί εχ][ίεπίες ποπ αἀπιοάωαπι 

πλ σας, {εά Ῥτορε Παίαπι, Ἠαποφαε ]οομ{ίίοπεπι 1ὰ πο 

4οοεγε γο]απί, ΟΠΊΠΕΒΦ να]άο 1π ΠΙΟΥΡΟ 1Ί6οΓε5 ποπ αᾱ- 

πιοάαπα π]]ο αἱίο πιοτβὶ ἴεπιροτε πη]ίε[οετε, Ῥταείετηααπι 

ᾳ πάπα Ῥτορε Παίππι ε[ι. Θδεοππάαπα Ρτίογεπα αὐίεπι [οτ]-- 

Ρίπταπα αἱ 1π τίρογες να]]άο ἰεπάππῖ, Ἰου ε[ῖ ρεινεπίαπί 

αΏεοίας, Γαβϊπ{ε]Ισεπᾶας ε[ι επῖαι αΏΠεοίας, οροτίαοί ἀρίαπα 

ΙΠίε]]σετο, ο απίαε Παίαπα ποἨ πα ίοί[οετθ. (πἱάαπα [από 



΄ 

ΚάΙ Τα {ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΠΝΗΤΗΙ 1. «ή 

Γά. ματι. ΙΧ. 979. η. Εὰ. Ρα[, . (450.) 
πρὸ τῆς ἀκμῆςσ. ἔνιουι μὲν οὖν αἀκχμῆς αὐτὸν μεμνῆσθαί 

ᾷΦασι τοῦ ὕλου καὶρὸῦ τοῦ νοσήµατος, ἔνιου δὲ τῆς τῶν 

Ζἀταὰ μέρος παροξυσμῶν. «ὥς τὸ ὄῖγος, ὅταν ἰσχυρὸν ᾖ, 
μα παυόμενον πρὸ τοῦ πλησιᾶσαι τὸν τῆς ἁκμῆς καιρύν. 
Φαίνεται μὲν οὖν τοῦτο γινόμενον ἐνίοις καὶ καλοῦμεν αὐτὸ 
ὀἴγος ανεκδέρµαντον, οὐκ ἰσχυρόν. ἐγχωρει δὲ καὶ κατα 
τὴν δύναμιν ἰσχηρὸν αὐτὸ φάναι, κακοηθέστερον γάρ ἐστι 
πολὺ τοῦ σφοδροῦ μὲν ὑπερβάλλοντος, ἐν τάχει δὲ παυοµέ- 

νου. τὴν ὃ᾽ ὅλην τοῦ νοσήµατος αμμὴν ἀκούοντί σοι, µά- 

λιστα ἐπὶ τεταρταίων πυρετῶν ὁ λόγος ἐστὶ χρήσιμος. ἐάν 

τε 7ὰρ ἅμα ῥίγεσιν ἰσχυροῖς ἐμβάλλωσιν οἳ παροξυσμοὶ, 
μηδὲν ἐνδιδόντων αὐτῶν, ἀδύνατύν ἐστιν ἤδη τὴν ἀκμὶν 

απειληφέναι τὸ φύσηµα καὶ δηλονότι πολὺ. μᾶλλον, οὐδὲ τὴν 

παρακμὴν ἐλπίδειν χρὴ τοῦ τοιούτου τεταρταίου γενήσε- 
σθαι, πρὶν λωφῆσαι τὸ ῥῖγος, ὡσθ' ὃ λόγος ἐστὶ προγνω- 
στικὸς ἐπὶ τῶν εἰς ῥίγη σφοδρὰ πυρετῶν ἐόντων, ὧν οὐχ 
οἷόν τε λύσιν γενέσθαι πρὸ τοῦ πραὺνθῆναι τὸ ῥῖγος, καὶ 
τοῦτο γἰνεσθαυ πλησίον τῆς ακμῆς. συμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα 

ρίαπα, Παΐπθ, απῖ ππῖνετα πιογρὶ Ρανς ε[ πιεπιΙπΙΠε ἆι- 

οαηῖ; αλ νετο εἶαδ, αι ἵπ ρεϊνα(ῖς εχαοετρα[ΙοπΊθιις Ἱπ-- 

νεπήτς: τα τος απ νεµεπιεΠς ε[, απίε(παπη ἱεπρας 

Παϊίας αἀνεπίεί, ποπ ἀε[μπαί, ]ά ααἰάεπι Ποπ] ενι- 

ἀεπίεγ αοοϊζ1ξ, Ἱ[απιαιε αρρε[]απηα5 ΤΙδΟΓΕΠΙ απεειβεΓπιαη-. 

επ Όταεσο νοσαβι]ο, Ἡοο ε[ὶ οα]εβετί πεφιειΠ{εΙα, ΟΙ 

ναλάατη. Οοπϊηςϱιξ απίεπι εἰ νί τίροτεπα ἀρίαπι {ογίεπα 

ἀϊσσγε: ππι]ίο επῖπι πια]σηϊῖον ε[, απαπι απἱ Ιππποάιοε 

νεµειπεπς {αἲ εἰ οε]εγίίετ ἀείιπαί, Οιαοά { απϊνετίαε αε- 

στπαστηῖς Παϊαπι Ιπίε]]σας, πιακῖπαα ἵπ αματίαπϊ Γερτῖρις 

Γεγπιο 1ο {15 Γαοεγί. ἈΝαπι Π οπι να]άῖς τισοτίθα5 ας- 

οε[Ποπιες Ἱπναάαπί, { πΙΠΙΙ τοπ αηίαχ ΤΊρογεςδ, Πογῖ ΠΟΠ 

Ροίεβ αἲ αἆ Παίαπ πογθις ρεγνεπετῖί: απΙπ εἰῖαπι πηπ]{ο 

1ΠΙΠΙ15 Ἠπ]αςοε οφιατίαπαε ζεοΙπαίΙοπεπῃ {οτε Γρεταπάμπι εἰ 

Ρτίας, Ύπαπι τῖρου [εάαίας Γποχ. Όσατε Γογπιο Ῥτορποβ]- 

οας ε[β ἆε {εβτῖρις αἆ τίσοτος νε]μοπιεηίες αἀ[οεπάεπίῖρας, 

ααῖ Ρτῖας 4παπι προς [εάαίας Πἲφ ἁποια πεφαειπῖς 1ά 

ααἴεπι ρτορε Παίαπι εβοϊατ. ΑΙ τ σοπιις Τ1601ε6 εκ 
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Εά. ΟΡατι. ΤΧ. [272. 378.Ί Εά. Βα[, Ῥ. (450) 
ῥίγη διὼ ψυχρὸν πάνυ φλέγμα τὸ ὑὐαλῶδες ὀνομαξόμενον 1ῇ 

τὸν μελαγχολικὸν χυµόν. αλλ ἐπὶ μὲν τῷ ψυχρῴῷ φλέγματε 

τὸ δυσεκθέρµαντον, οὐ τὸ σφοδρὸν γίνεται ῥϊγος. ἐπὶ δὲ 
τῷ μελαγχολικῷ ποτὲ μὲν ἀμφότερα, ποτὲ δὲ θάτερον. ἀλλ’ 
ὁ μὲν τοιοῦτος χυμὸς διὰ τετάρτης φέρει τὸν παροξυσμὸν, 

ὁ ὃ᾽ ὑαλώδης τὸν ἀμφημερινόν. οὐδὲν μὴν οἱ ἐξηγηταὶ τῶν 

τοιούτων διαιροῦσιν. αλλ ἐν οἷς οὐδὲν ὠφελοῦσι τοὺς µα- 

θη- [35751] τὰς ἐπὶ πλεῖστον ἐκεῖνα διέρχονται. καὶ γὰρ 

οὖν καὶ κατὰ τὴν ἑξῆς ῥῆσιν ἰατρικωτάτην οὖσαν ἐλέγχον- 

ται τῶν ἀξιολογωτάτων Θεωρημάτων οὐδὲν ἐπιστάμενοι. 

ιά 

ος 
4 ε ο ’ ” 3). δὴ 9 μα λα, 

Π1ρὸ ῥίγεος αἱ ἐπισχέσιες τῶν οὔρων ἣν ἐκ χρηστών ἴωσι 

καὶ κοιλίη διέλθη καὶ ὕπνοι ἐνέωσιν, ἴσως δὲ καὶ ὁ τρό- 
- ” ” . 

πος τοῦ πυρετοῦ, ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐκ κόπων. 
ποστ, 

{τισιά1[ππια Ρ](α]ία νΙίτεα ποπηϊπαΐα απὶ εκ αἴταε Ῥ]]]5 Γαοοο 

Ρτονεπῖαπί, Ὑεταπι εκ Ῥγαερε]άα Ῥ]πία πἶσοτ Πέ ποπ 

νοµεππεης, {εἆ αερτο Ἱποα]ε[οςπδ, εΧ [ποσο αιίεπα πιε]αχι-- 

εἸο[ῖοο ΠΟΠΠΙΠ(ΠΑΠΙ πίτοφαθ πιοάο, ποππαπ(απι α]ίεγ- 

πίτο; [εὰ Ἠα]αςπιοᾶί {αοοις φπατίο αποφιμε ἀἱο αεοε[Πο-- 

Ώεπω {αοἷξ, νΙίγειδ νετο αποἰάΐα. ΑΝΙΜΙ Ρρίαπε Ἰ]αςος- 

πιοᾶί τεταπι Ἰπίετρτείες ἀεο]αταπί; {[εά ἴ]α πρετείῖπηε 

αεουταἰΙ[Πππε(αε Ῥου[εᾳαππίαχ, 4παθ ππ]]απα Ῥεπίίας Γπιοξπι 

αιάτίοτῖρας {ετιαπῖ: παπα εί ἴπ [εᾳπεπ Γετπιοπε, Ρ]ατί- 

ΙΗΙΠΙ ππθάΙοϊΙπα]]5 ογαςτ{1οπ]ς οοπἰϊπεπίε, ππ]]απι εκ σε]ε- 

Ῥετε]πιϊς Ρταεοερί15 [οῖχε ἀερτεμεπάαπίατ, 

» 

Χ. 

πε τίρογεπι μγὔιαγμπι [µρρτε[]ίοπες, [ εμπι ὑοπίς [ρηίς 

Ῥτοεε[]ετύιε ει αἶνις ἀε]εοετίε [οπιπίφιμε α[}μεγίπε. ΣοΥ- 

ἔα[[ς νεο ἵμπι [εθγὶς πιοᾶις, ἔμπι εἰίαται [οτία[[ς οπαε 

εν ἰα[[ιιάἰπίδις οδογἰµπίµγ, οοπ/[ιάεγαπάα Γι. 
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ΓΕ. Πατ. ΤΚ. [319.1 ' Εά. Ρα[, Ῥ. (450.) 
” 3 «. ” Ν Ν . “/΄ 3 

Οὐκ οἶδα ὃ τε είπω, νὴ τους θεοὺς, ὕταν ὠφελιμώταιον 
/ 3 -- ’ 3 πν 

Θεώρημα μµυριάκις ἐπὶ τῶν νοσούντων φαινύμενον αγνοώσιν 
ο. ΄ Ν Σ -- ./.. {τον 

οἱ τὸ βιβλίον ἐξηγησαμενοι. τὸ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἦττον 

ἄν τις θαυμάσειε, τὸ δὲ «Σαῤίνου καὶ ᾿Ῥούφου τοῦ Ίφε- 
” ς ’ / 5 3 - 

σίου, τοῖς {πποκρατους συγγράµµασιν ὠμιληκότων ἀνδρών 
3 ’ /.. ./ 3 ΄ 3 Π 

οὗ υταρέργως, ἄξιον ὄντως ἐστὶ θαύματος, ἔὲ μὲ πολλάκις 

ἐθεασαντο ῥίγους πρισίµου προηγησαμένην ἐπίσχεσιν οὔρου. 

περὶ ἧς νῦν ὁ {πποκράτης 7θάφει, προγιγνώσκειν ἡμᾶς ὃι- 
ὁάσκων ἐσόμενον ἐν νόσῳ κρίσιµον ῥῖγος. ἑὼν ἐν ὀξεῖ πυ- 
θετῷ τᾶλλα σοι σημεῖα σωτήρια φαίνηται καὶ κρίσιν ἐλπί- 

ὅπε ὑπέγυιον ἔσεσθαι, γινώσκειν σὲ χρὴ τῶν οὕρων ἐἔπισχε- 

θέντων εξ ἀνάγκης ἔσεσθαι τὸ κρίσιµον ῥϊγος. ἐὰν δὲ καὶ 
ᾖ νὺξ προηγήσηται δύσφορος, ἤ τὲ ἡμέρα κρίσιµος ᾖν βὲ- 

βαιότερὀν ἐστι προερεῖν ἔοέσθαι τὸ ᾖϊγος.. ἐὰν δὲ τὸ δια 

σᾳφυγμοῦ σημεῖον ὡς ἔμαθες ἐνδείξηταί σου ταύτὸν, μὲ μό- 

φον ἔσεσθαι τὸ ῥίγος, ἀλλὰ καὶ σφοδρὸν ἔσεσθαι βεβαίως 
ἐλπιξε. τὸ τοίνυν ἐκ χρηστῶν του τῶν οἴρων µιόνων 1) 

καὶ τῶν ἄλλων ἅμα αὐτοῖς τῶν ἀγαθῶν σημείων ἀκούξιν 

Ρεν ἆεος απϊά ἀῑσετε ἆερεαπι, πε[οίο, αιιαπάο τα] Π1-- 

ππαπι Ῥταεσερίιπα παΙ]]εδ(αο Ίπ Ι4ροταπΗρις 4εργε]εμ{Γαπι 

11ρεΙ Ία]ας Ππιετρτείες Ἰσποχαπί.  Φεά αἶῑος απΙδρίαπι Πι]- 

πας ἀοπι]γείαν» ΦαΡΙμΠ5 γετο Βι{αδᾳπε Ερμείας, νι 1π 

Ἠ0χὶ Ἡάρροειαιίς ἀῑμσεπιϊ[ππιο νετ[α 1, Ἱαρπα ΡτοΓεοίο 

αἀπηϊ]γαἰίοπα ἀῑσηϊ [αης, ΠΠ {πεππεπίεν Ἰπαϊσαίογίο ΤΙΡΟΓΙ 

πγίπαο ΓΠαρρτεβίοπεπι αΠπἰεοε[ΠΤε νΙἀεγ]ηῖ, ἆς αἰια 1π Ῥτας- 

{επιῖα Ἡϊρροογαίες ππεπ]ηΙξ, Ἡο05δ ]μά{οβίογΙΠΗ ΤΙΡΟΓΕΠΑ 11 

ΠΙΟΥΡΟ {αἱγαπ1: ρταςε[ασίχα εάοσεηπδ. οί 1π αοπία {εμτε εἰ 

β]ϊα [σπα Πδι [αμαστία νιἀεαπίαν εἰ Ἱαάιοαίίοπεπ  ραιι]ο 

Ῥο[ί {οχε [ρεγες, {9 [εῖτο οροτίεί, [αρρτε[ίο Ἰοίῖο ]αάΐσα- 

{οτίαπα 1]σογθια πεοεί[ζαγίο Γαέαναπα. Οσο Π εἰ πος ᾳ[- 

βοι]ῖς απἰεσε[[εγ]ἰ εἰ ἀῑσς Ἱιιά]οαίοτίας Πε, οεγίῖμς Γαἱηγιιδ 

6ου Ρταεᾶϊοϊ Ροϊενῇ, ΑΙ Π ποῖα εκ αγιοτῖα ρι][αία, τί 

ἀάῑοΙβΙ, 1άοπι ΠΡΙ ο[ἰοπάενΙέ, πο ΥΙΡΟΤΕΠΙ ἸποάΟ, ΥΕΥΙΙΠΙ 

εἰῖαπι αεετρΙΠπιαπα τίρογει ἹπάιΡίίαπίεν {ωγε εχ[ρεοίαίο. 

Ἠ]αά Ιδίίας εκ Ῥοπί απί πγῖηῖ [ος αι! εἰῖαπι εκ α]]5 

Ῥομί56 [σηῖς ππα οι 1Ρ[5 αγ ἰο Ιπία[Ιδεγο ΟΡοΓΙΘΕ, 

σ6ΑΙΕΝΌ6 ΤΟΝ. ΧΥΙΙ. Π Ἰι Ἡ 
” 



950 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ζΕΕΕΟΑΑΥ ΣΤ 

κά. Οατῖ, ΙΧ. [5τ0.] Εά. Ραῇ. γ. (450.) 
σε χρή τηλικαύτη μὲν ἡ δύναμίς ἐστι τῶν ἐν τοῖς οὔροις 

σημείων ἓν τοῖς ὀξέσι πυρετοῖς, ὥστε καὶ μόνη πιστεύειν 

αὐιῇ. προσερχοµένων δὲ καὶ τῶν ἄλλων, πρὀγνωσις ἔσται 

σοι βεβαιοτάτη καὶ ἀμετάπτωτος, ὡς τὸ διηνεκὲς ἔχειν. αἱ 

µέντου τῶν οὕρων ἐπισχέσεις γίνονται καὶ τῆς κοιλίας ἐκ-- 

κρινούσης πολλά. δηλοῦται γὰρ ἐνταῦθα ῥέπειν ἡ ὀρῥώδης 

ὑγρότης, ἦς ἔμαθες, ὕταν πλεοναδη, τρεῖο εἶναι κενώσειο 

τὴν διὰ γασιρὸς, τὴν δι οὕρων, τὴν δι ἱδρώτων. ἐὰν μὲν 

οὖν ἡ κοιλία πλείω διαχωρήση, τῇ τῶν οὔρων ἐπισχέσει 

θαῤῥεῖν οὐ προσῆκεν εἰς τὴν τοῦ ῥίγουο πρόγνωσιν. ἐὰν 
δὲ καὶ αὕτη μηδ ὅλως προχωρήση προεγνωκότι σου τὸ νύ- 
σήμα πλησίον εἶναι κρίσεως, ἀναγκαϊύν ἐστι ῥιγώσαέ τὲ καὶ 

ἱδρῶσαι τὸν κάµνοντα. τί ποτε οὖν σημαίνει τὸ καὶ ὕπνου 

ἐνέωσιν» εἰ μὲν γὰρ ὡς ἕν τι τῶν αγαθών σημείων εἴρη- 

ται, τὸ µέγισιον εἰς τὰ παρόντα συμφωνήσει" τὸ δὲ ἣν ἐκ 

χρηστῶν ἴωσιν, ὥσπερ τι παράδειγµα λελεγμένον. εἰ δ᾽ ὡς 

καὶ τοῦτο ποῦ }ἐνησομένου ῥίγους ὂν σημεῖον, οὐχ ἁπλώς 
σε χρὴ γιώσκειν περὶ τοῦδε. πολλάκι μὲν γὰρ ἡᾗ προη- 

Ταπία ποπιρο Πρποταπι αἳὐ πχίηα η αοι[ῖς Γεμτίρις νῖ5 ε{ί, 

τί οἱ {οἱ 1ρΠ ογεάεπάαπι Πί; αμῑῖς νενο αοοεεπΙῖρας εἰἴῖαπα, 

ἀἰνίπαϊ]ο Εβῖ οτί Πα ρεγρείµοφμε νεγ]άϊσα. Υεγαπι 

υγῖημα οἴἶαπα, αἶνο πππ]ία εκοεγπεμίαε, [αρρτιπηίασς 1]]αο 

ουἵ Γεγοίαια Πιπ]άΠ[αίεπα γενσεγο βσπαπι εἰ, οι] τε- 

ἀαπάσαπῖς (π1ρίίσεπα εγασιαΙοηεπι εῇαο ἀῑάΙοΙ[Η, Ρεν αἰ- 

νι, Ρεν οϊμπα, ρε Γαάογες. ἸΤσίίαν {ΠΠ αἶνις Ρ]υτα ἆ4θ- 

]εοετῖ!ί, πτίπαε [αρργε[ἴαε αἆ Γά{πγΙΠΙ γί6ογθπι ΡταεΓεΠεἩ-- 

ἀπ Πάεγε ποπ οοπγεπΙ; αἱ [ΠΠ αἶνας Πηκα πο Πἱ Ῥτο- 

ΧΙΠΙαη(ιιο ε[[ε πιοτρί ΠαάἹσαίίοπεπι ργαεπονετῖς, αεσγοῖαι 

γίσοτο Γιάαγοφιο ποος[ε εΠ, Οπίά Πδί νο]απί ααἰοπι γεγρα 

Ί]α:. ΈΕε [οπιπὶ αά[πεδ παπι {ἱ πππι φαϊᾷάαπι εκ Ῥοηί5 

Πρηῖς αἀάποίιπι ο[ῖ, ΠιθχΙππθ ἀῑσ[19 1 Ῥταε[επίῖία (παήγα- 

Ῥ, Ἠ]αά νοεγο, [ εκ Ροπῖς Πακεγίηϊ, νε]αῖ εχεπιρ] Πα 

ααοἀάαπι ἀῑοίμπα ο, Οποά Π Ίου {απφααα Γαασὶ τἰροτῖς 

Πβηαπη Ες, πο. ΕπιρΠοίίεν 4 α {ο Ιπίε]]Ισοπά πι ο; ρ]ε- 

Τα](αο ΕΠΙ ηος ]πάἱοβίΙΟοΠΕΙΙ απ{εοεάεΠδ, αμίεοεεπς, 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΣΙ ΕΙΣ αγΤΟ ΣΠΟΜΙΝΙΗ{Η εσί 

Εὰ, Οὗατι, ΤΝ. [374. 374. 1 Εὰ. Βα[. Ἠ. (450:) 
}ησαμένη της κρἰσέως νυξ τοῦ τε ῥίγους καὶ τῆς ἐπ αὐτῷ 

. ορ ε [ , ε.. υ κρίσέως ἠίνέται ὃισφορος, ὁπότε βεβαιοτάτην ἕξεις σὺν 
4 

-» 3 ’ ω - ’ .. ’ τοῖς εἰρημένοις την τοῦ /ενησομένου ῥίγους πρόγνωσιν. 
9, Γι .. -” 0 ο 2 
ἐνίοτε δὲ ἐν [ 374] τῷ σπανίῳ μεθ ὕπνων χρηστών εὔφο- 

« λες Φ 3 ς ” ε 

ϱος ίνειαι ἡ νυξ καὶ φαίνέταυ τούτοις οὐχ ὁ τοῦ ῥίγους 
Δ λα 2 ς ” ” 3 

δηλωτικὸς σφυγρὸς, αλλ ὁ τῆς ἐκκρίσέως. ἔμαθες δὲ περὶ 
, τ ο . » - ” / 

τούτων ἑκανῶς ἐν τῇ τῶν σφτγμῶν πραγματεία. προσεπι- 
- . ὶ ῃ - - 

σκοπεῖσθαι δὲ καὶ τὸν τρὀπον τοῦ πιρετοῦ κελεύει σε, τουτ-- 
ε] Ν Λ / ] ’ Ἀ -” ., 

ἔστι εἰ Ὀερμος καὶ Ζολωδης καὶ καυσώδης ἢ τών ἄλλων 

τίς. ὅσα γαρ ἐν τοῖς ὀξέσυ πυρετοῖς Καὶ μάλιστα τοῖς καυ- 
“ς ε . -” ” - .. - 

σωδσσι γίνεται ῥίγη κριτικά, ταῦτα ἐἔμαθες ἐπὶ τῇ δανθῇ 
- ΔΝ - 3 - ’ , Ε] Δ 

χολῆ διά τῶν αἰσθηεικῶν σωμάτων φἑρομένη πρὸς τὸ ἐκτὸς, 
Β . -” 5 .) / , 
ἀποτελεῖσθαι διὰ τοῦτο καὶ οἳ ἐκ κόπων πυρετοὶ, 2ολωδε- 

'στατοι τὴν κρᾶσιν ὄντες, εἰς τὴν πρὀγνωσίν σοι καὶ αὐτοὶ 
5 - - Ε] ε ΜΑ. -- - 

συντελοῖσιν. αὔτη μὲν οὖν Ἠἡ απο τὠν προκαταρκτικῶν 
3 3 Ν / 3 , , . π 

αἰτίων εἰς τὴν πρὀγνωσιν ωφέλεια, λελεγμιένη μὲν ὡς ἐπὶ 
[ σε κ 3 , , . / 3 ων 

παραδείγματος ἑνὸς, ἐσομένη δε σου χρήσιμος, πᾳπὶ τῶν 
» ψ Ὅ λος ε/; ν. ς/’ 3 Π 

ἄλλων αιτίων τῶν προκαταρκτιικῶν;, ὁσα χολωύδεστερον ἐργα- 

Ίποιαπι, 6ο εἰ ἸπάϊοαΙομῖ ρο[ι 1ρ[απι {ποίααο, ππο]ε[ία 

εΏ., αιιαπᾶο Πγπιϊ(Ππιαπα οιιπα απἰεζ]οιί γ{ρογίς Γ1Γ] Ῥταε- 

{επῇΠοπεπι Ἠαροβῖς. Ππίετάιιπι ααίεπι, [εὰ τατο οἵιπι [ΟΠΙΠΙ8 

Ρ]αοῖάῖς ἱπαπαι]]α πος ε{ί, αἴφιε 1η 15 ποπ τίδογεπι, 

Γεᾷ εχετείῖοµεπι [Πσηιβοαπ ρα][ας αρρατεί. Ὀεά ἆο 1Π]ς 

θΡαπάε 1π νο]ηπαῖπῖρας 4ε ραἱβριι αοἰαια εΠ. Τε Ργαε- 

ἵετεα ]ηδεί Ηιρροοταίε εἰ πιούμπα {εῦτῖς οοπ[επιρ]ατϊ, Ίου 

ε[ι, απ σα]]άα Πε εἰ Ῥϊ]ϊοί[α εἰ βγάεηςδ, απ εκ ας ϱ1ά6- 

Ρίαπι; παπι (παςομηο ἵπ αοπῖς Γερτίρις εἰ ρο[πνπι 

αγἀεπιῖριας τίροτες Ἰαάϊοαίογα Παπί, Ἰο εκ ΏΙ]ε Πανα εκ- 

ἵτα νεηπας Ῥεν Γ[εη[ογία οοΓροΓᾶ ἀε]αία οχοϊίατΙ ἀῑά[οι[ῃ. 

Ῥνορίετεα εἰ Γεῦτες εκ Ἰα[ιιπάΓπῖρας ργονεηϊαηίο Ίέπιρε- 

ταίιγαε Ῥ1ο[[ιππαε α Ργαε[εηΠοπεαι ΠΡΙ εἰ Τρίαε οοη- 

ἀμοεηπί. Ἠαεο Ιίαφπε ε[ὶ αἲ εχιενπῖς οαπ[ς αὐ ἀῑν]πα[ίο- 

ηειῃ Ρεγεερία αἰίας, απίοο απἶάεπι νε]α[ῖ εΧεπηπρ]ο εκ- 

υριίσαία, πρι απίεπι εἰ 1π α5 εκίετηϊ5 οα[15 ΠΠ αεσαπ(αθ 

Πμ]μο 



859 ΙΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ ΕΙΠΙΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Ῥά. Οµατί, ΙΧ. [974.] Ἐ4. Βα[. Ῥ. (450.) 
ἔεται τὸ σῶμα, ταῦτα δὲ ἐστιν ἐγκαύσεις τὲ καὶ ἄγρυ- 
πνίαυ καὶ «φροντίδες καὶ λῦπαι καὶ θυμοὶ καὶ τροφῆς ἔν- 

δεια καὶ τῶν γολωδῶν ἐδεσμάτων πλεονεξία,. πρώτη μέν 
σοι καὶ ἀσφαλεστατη διάγνωσις εἰς τὸν τρόπον τῶν πυρὲ-- 

τῶν ἀπὸ τῶν φαινομένων κατὰ τὸ σώμα γενήσεται, καθά- 

περ ἔμαθες ἐν τοῖς περὶ διαφορᾶς τῶν πυρετῶν. ἐφεξῆς 

δὲ καὶ ἢ ἀπὸ τῶν προκαταρχύντων αἰτίων εἰς ἀσφαλεστέ- 

ϱαν πίστιν, ὧν εἶρες, οὐ σμικρὰ συντελέσε. θαυμαστὸν 
οὖν ὅπως τοῦτο τὸ Θεώρημα χρησιμώτατον ὂν ἐλάθη τοὺς 

ἐξηγητας. 

’ 

ία. 

᾿ποστάσιες οὗ µάλα οἷσο ῥίγεα. 

Σπανίως ἀποστάσεις γίνονται τοῖς μετὰ ῥίγους πυρέτ- 

τουσιν, ὥσπερ ἓν τὲταρταίοις πυρετοῖς καὶ τριταίοις. αξ 

γὰρ ἐν ταῖρ παρακμαῖς τῶν τοιούτων παροξυσμών ἐκκρίσεις 

Ῥϊ]ο[βις οογρᾳθ ο[Ποϊαπί, Γαΐίπτα Ῥεγουπιπιοᾶα, Ἠαε [απ 

αὐίσπι, Ίπογαε [ας [ο]ο αεῇΊνο, υἰσί]ας, οοδΙ{αἴίοηεδ, 8π-- 

5ογες απ]πιϊ, ἴτα, απιοπίΙ Ἱπορῖα, ὮῬΙ]ο[οταπα οἵβογπι 

ππηῖας [1 Ετίπαπα [απο πππιαπιφας παίαγας Γοβγίαπα 

ΠΟΙΙΙ8Π1 εΧ 1δ (ας 1 ΟϱΟΥΡΟΤΕ αρρατεηῖ, ασηπϊτεπίες, 

ααεπιαάπιοάαπα 1π οοπιπιεηίαγ5 4ο ἀῑ[ενοπία {εργα ᾱἷ-- 

ἀῑοῖ[α; [εοππάα νοεγο εἰ αὐ εχἰεγηῖς οαι{[15 ποβτία αἱ 6ο- 

ΥΠ ἴπάθ ΙΠΥΕΠΙΓΗ οοτίῖογεπι βΠάεπι Μαιά Ῥασιπα εχρεά[εί. 

Μιταπάαπα ε[ί Ισίίας 4πΠοΠαΙ Ρρασίο Ἰαςο τι 1Ππια οοΙΙ-- 

ἱεπρ]αίϊο εχρ]απαίοχγες Ἰαἰπετ]έ. 

ΧΙ. 

4ξ[εε[]ως ΙΟ αἀπιοαᾶιιι ομῖύις τίφογες οὐογιμέγ.. 

Ώαγο αὐ[οε[ας 1]]ς, ααὶ οσα τῖσοχα ΓεἈγ]οϊίαηί, ενο- 
1παΠί, αμοππαάπιοάσα ἵπ ααπαγίαηῖς {εγιαπῖδααε {εῦχῖριις 

νιάογε Ἰϊσοει. Ἱπ Πίαχαπα οηΊηι αοοοΠίοπιπα τει [Ποπῖβιις 



Κατα αμΝνο ΕΣ αΊτο ΣΗΟΜΝΗΤΗΑ 4. 95 

Εὰ. Οἶνατι. ΤΧ. [374. 375. Εά. Ῥα[, Ύ. (450. 451.) 
χενοῦσι τὸ πλῆθος, ὥστε πάνυ χρὴ πολλὴν εἴναι τὴν πὲ- 
ριουσἰαν πῶν Λλυπούντων χυμών, ἵν ᾗ φύσις ἀποστάσεως 
δεηθῇ. 

ιβ’. 

(45ι) -ἳ τῶν σκελέων ἐκθηλύνσιες, οἷον 1 πρὸ νόσου 

ὁδοιπορήσαντυ ἢ ἐκ νύσου αὐτίκα, διότι ἴσως τὸ ἐκ κὀ- 
μά 3 3 3 ’  οϱ ς - ’ 3 ; 

πων εἰς αρθρα απέστη, δι ὁ αἳ τῶν σκἑλέων ἐκθηλυνσιὲς. 

Οὐκ ἔστι γνώναι σαφῶς πότερον τὰς ἀσθενείας μιόνας 
ἐκθηλύγσεις εἴρηκεν 3 τὰς σὺν ἀτροφία τῶν σκελῶν ὅλων 

γινοµένας. ὕσον μὲν γὰρ ἐπὶ προτέρῳ τῶν προειρημένων 
παραδειγµάτων, ἐγχωρεῖ καὶ τὰς σὺν ἀτροφίῳ νοεῖν. ὕὅσον 
ὃ᾽ ἐπὶ τῷ δευτέρω, καθ ὅ φησι, διότι ἴσως τὸ ἕκ κόπων 

εἰς άρθρα απέστη, τὰς ἰσχνότητας οὐκ ἄν τις [575] ει- 

λόγως ακούσειεν, αλλ ἁπλῶς τὰ ἀσθενείας, αἵ τινες δύναν-- 

ταυ καὶ χωρὶς ἰσχνότητος, του ἐκλύτους τὰς ἐνεργείας ἐρ-. 

εκοτείΙοπεθ πηπ]Η(πάἴποεπι εἀπουμπῖ, Ρτορίες «αοά Ρογπηιι]-- 

ἴαπι ε[ε οροτίεί γεχαηπίῖηπα Ἠπππογαπα αΡαπάαπΙαα, αἱ 

παίιτας αἈ[οεείἴαπι {αοετε πεοείε Πἱ. 

ΧΙ. 

Οπγαπι ε[Γοεπιπαείοπες φε]ιιί αμῖ απἱε Ἰπογύμπι αμὲ [ία- 

εἶπι α Ἰποτύόο 1έεγ ]αείεπιὶ ᾖιμπε, αἴφμε ἰάεο ]οτία[[ις, 

φμοά επ ἰα[[εμάἰίδιις αἰφιιά ἐπ ατιομίος αὐ[οε[[ιε, εα 

φμο εἴιατπ ΟΓΙΗΥΗΙΠ ε[] οεπαϊπιαῖοπιες. 

ο 
Ενιἀεπίες εοσπο[οί ποφπε, αίχαπι [ο]ας Ιπιροοϊ]{αίος 

ε[οσοπηϊπαίίομς5 ΟΙκοιί, 4Π εδ 11αθ εξ Ρεπητία πι γ1πηθ!α 

ουιπίσ πι οτί Παυί,  Οπαπίππα εηῖπι αἆ ῥρτΙΠ5δ εκ αηίς- 

ἀῑο[ῖ5 εκεπιρ]15 ρεγί]πεί εἰ εδ 4παθ Ρεγ Ἱπορίαπι αΠπιεμ {1 

ῄαηι, 1Π[εἱ]1σεχε Ἠσεί: (παπίαπι Υετο αἆ [εομπάιπι [ρε- 

οἷαξ, Ύα πα ἀῑσΙΙ, «ο ατιοᾷ {οτία[ε 1, αιιοά εκ ΙαβιιιάΙ-- 

πῖδιας, ἵπ αγἰ]ομ]οδ ἀεοπυιέ, εκἰεπιιαοµες αιΠδρίαπα τεοίε 

 απίε]]Ίδετο Ἠεφσεαί, [εἆ αρ[οἰαίε ἸπιρεοϊΗἰαίσδ, ϱπαο εί 



αξ4 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΦΙΗΜΙΩΝ ΣΊ 
Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [275. |. Γά. Ῥα[, Υ. (4541.) 
γάσασθαι τῶν σκελών τἢ τὰς ἀποστάσεις ὑποδέχεσθαι, τὸ 

δὲ ἐπὶ τῷ τέλει προσκείµενον, δι ὃ αἳ τῶν σκελῶν ἐκθη- 

λύνσιες, εἴρηται καὶ κατὰ τὴν ὀρχὴν τῆς ῥήσέως. ὕὅθεν 

ἔνιοι τῶν ἐφεξῆς γεγραμµένων ἡγούμενον αὐτὸ ποιοῦσι. 

πρώτον μὲν ἀφαιροῦντες τὸ διότι, συμμετακοσμοῦντες δὲ 

αὐτῷ τινὰ καὶ τῶν ἐκ τῆς ἑπομένης ῥήσεως. ὕὅπερ δὲ καὶ 

τὴν ἀρχὴν εἶπον ἀναμνήσω καὶ νῦν, ἔσιι δὲ τοῦτο τὸ πο- 
λυειδώῶς γεγράφθαι τὼς ἓν τούτῳ τῷ βιβλίῳ ῥήσεις, ὥσπερ 

καὶ τῆνδε, μετὰ τοῦ διεσπασθαὲἑ τινας οὐκ ὀρθῶς ἢ συνῆ- 

ᾳΌαι παλιν οὐ προσηκόντωο. ὧν εἰ μνημονεύσοιμυ πάντων 

ἅμα τῷ διελέγχειν τοὺς ἁμαρτάνοντας, εἰς ἄπειρον ἐκταθή- 
σεται μῆκος ὁ λόγος. 

7. 
; - 3 Ν.- ’ 

Φύματα ἕἔξω ἐξοιδέοντα καὶ τὰ ἀπύρεα καὶ τὰ κορυφώδεα 

καὶ τα ὁμαλῶς ξυμπεπαινύµενα καὶ μὴ περίσκληθα καὶ 

οἶίτα πιασῖεπι ογΗτΗπαι αοἰῖοπες ἀεβιίατο γε] οἴῖαπι αἳ- 

[οε[ιι εκείρετε αιιειηί. Όιοά {π οαἶοα απίεπα [εγπιοπίθ 

αἀ]εοίαπα ε{[Ι, εχ απο ογΙτπι εΠοεπιΙπαίΙοπες, ἀῑοίιπι {ας 

εἰ αὐ πο: απαρτορίος ποπ εοΓΙΠΙ ϱπαθ ἀείποερς 

Γοπῖρία [ιιπῖ, Ἱ[αά απίεσεάεπς {αοϊαπί, Ῥτππασ απῖάεπι 

Ίπεο γετρα: εν φµον αι[ετεπίες, Ἱπα(πο επι 15 αἨφαα 

εχ Γεφιιεπβριας Ρειιππίαπίθ», Ύεγιπι οποᾷ αξ Ππ]Πο ἀῑχ, 

εί ηππο τερείαπι. Ἠοο ε[ὶ απίεπι Ἠ]αςςε Ηυτί Γεπίεηί]ας 

νατΙε ἆο πι 1 [Γαγ]αΠα [ουρίας ε[ε, απειπαάπιοάσπι οεἳ μαπο, 

ᾳπαγάπι Ργαείετεα ΠΟΠΠΙ]Ιάο Παιᾶ τεοῖε ἀπ[]απείαε [απές 

αῑαε οοπίτα Παπά οοΠσγαο οορι]αίαο, ΟΠογΙΠΙ οπή Ιαπι 

{ ππεπηϊπετίπα Πππα]αια επγταηίες οοπ{αίατο γε]ῖπα, 11 1πι-- 

ππεη[απα ]οηριάἴποπα ρτοάιοείΙσ ΟΓ811Ο. 

αν ’ 
Χ[. 

Όμαε εμδετει]α Γογα ρτοιµίεταπε, αειιπαἰπαῖα , αεφιμαδι{ἱτεΥ 

οοπηππαἔμγε[οειιείαν πεφµε ἵπ απιδῖέμ ἆμτα, ἀεοη[ιπι ἴει-- 
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Εά, Όλα, ΙΧ. {275.] Ῥά. Ῥωβ, Υ. (151.) 
χατάρθῥοπα καὶ τὸ μὴ δίκραια ἀμείνω. τα ὃ᾽ ἐναντία 
κακὰ καὶ ὕσῳ πλείστως ἐνανεία κάκιστα. 

᾿4πὸ τῶν ἐν τῇ γῇ «φυομένων οἳ ἄνθρωποι φύματα 

κεκλήκασιν τοὺς παρὰ «φύσιν ὄγκους ὕσου τούπίπαν ἄνευ 
τῆς ἔξωῦεὲν αἰτίας γίνονται, μάλιστα οὖν ὀνομάξουσιν οὕτω 

τα πρὸς τὺν ἐκτὸς τόπον ἐπειγόμενα. τῷ ὃ᾽ οὐκ ἔχειν ἕτξ- 
ϱον ὄνομα καὶ τὰ πλατέα καὶ βραχεῖ τοῦ κατὰ φύσιν ὑψη- 

λύτερα καὶ ταῦθ᾽ ὡσαύιως ἐνίοιτε προσαγορεύουσιν, ὅπερ 

καὶ ᾿/πποκράτης ἐποίησεν, αγαθὰ μὲν εἶναι λέγων τὰ ἐξοι- 
ὑοῦντα, τουτέστιν ἐφ ὦν ἀξιόλογος ἡᾗ ἑξύγκωσις 1) ὕσα τὴν 

αἴξησιν οὐκ ἐς τὴν ἔσω χώραν, ἀλλ εἰς τὴν ἔξω ποιεῖτανν 

καθάπερ ἐν προγνωστικῷ γράφων εἶπεν. "Ὅσα Πὲν έξω 
τρέπεταυ ἄριστά ἐστιν ὡς μάλιστα ἐκκλίνοντα καὶ εἰς ὀξὺν 

ἀποκορυφοῦνια. ὅσα δὲ, φησὶν, ἔσω ῥήγνυται, ἄρισιά ἐστιν 

ὢ τῶν ἔξω χωρίων μηδὲν ἐπικοινωνεῖ, κάλλιον μὲν γὼρ ἔξω 

ῥέπειν. εἰ δὲ ἔσω ῥέπει, βέλτιον πάλιν ἐν τούτοις ἐσεὶν 

ἀεπιία, πεφµε δί[ιάα ππείογα [ιωά.  Οοπιγαγία ππαία εἰ 

4µμασε ρἰμγίπιμπα εοπἰγατία, γε[ηπα. 

ΑΓ τς, παε εκ ἵεττα Ρτορενπαίπαπἰ, Οταεοὶ Ποιο 

Ῥηγπιαία νοσανεταπΕ, Ἠοο ε[ι αρετοι]α, «εοδ Ρταείετ ηᾶ- 

ἴαταπι {πππογες, απῖ ῥρτοτίας πε οαμία εχίεγµα ρτογεπΙμη!, 

Γεά ῬοἱἩπιαπα εοδ ου ΠοπιΙμε νοσαπί, αΙῖ εχίτα ΟΟΥΡΟ- 

16 [αρεγβεῖεπι εχιπρεγαπῖ.  Ύεταπι οἨ ποπηηϊδ αἰτεγῖις 

Ἱπορίαπα Ππιεγάσπα εἰ ]αΐο ρααἱοᾳµο παιγαλρις Ρατίδις 

εἰαίῖογεδ Ἰοο εοάεπι ποιπῖπε αρρε]]αΠὲ, αιοά εἰ ΗΙρρο- 

οταἰεςδ Ίος Ίοσο ΓοοΙί, Ῥοπα ε[ε (αρεγοι]α οχίαπιε[οθμίῖα 

ἀϊσειδ, Ίου εἰὶ αιϊράς Ἱαῃσηϊ (απιο[ασί]ο Ιποί απί αµαε- 

οάπ(αε που Ἱπίτογ[ισα, [εὰ ακίγογβια. νετίαδ αἀρε[οιηί, 

αποιπαζπιούιπα 1π Ίρτο ρταε[αρίογαα [οτίρεις ἀῑκίί: 4 1αο- 

οπη(ας εχἰετίαδ νεισαπί, ορίίπια [αμἱ, θα πιακΏπε εχ- 

ἱγονίαπα Γρεοίαμίία αἱ ἵπ ασἴεια (πσρϊπαίας [εὰ απαεσιπ(ς, 

αν µου {αι τυπιραπίης, ορίίπλα [απί, «πας εχἰενηα5 

ρανίος πι]ηΊπιο αἰλπραυί, Με απιάοα εἰ εκἰνοτ[αη 



ἳ Φ μὠ 
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... 
660 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙΩΗΠΜΙΑΙΝ πα. - 

- ομασι. κ... [5τ5. 9τ0. ] -.Ἐιά. ΒῬαῇ, γ. (451. ) 

ἅπασιν αὐτῶν τὴν ὅρπην ἐς τὴν ἔσω χωραν πο καήν. 

τῶν μὲν οὖν φυμάτων 1 γένεσις ἐν ἐπιγαστρίῷῳ τέ ἐστιν 1 
Ν , / Ν ες / - , 

καὶ κατὼ θώῤακα. τούτοις γαρ ὑπόπειγται χῶραυ κεναὶ, 
Ν , 5”, ’ -” 5, ς 

τὸν παρὼ φύσιν Όγκον ἐκδεχύμεναυ τῶν ἔσω ῥεφάντων 
΄ » ”ὁ « ρω 1. .”.. » .., 

συµάτων. αὐιών δὲ τῶν ἐξογκουμένων ἔξω, τὰ ἀπόξεα 
{ , ω ’ ε) ς Ἀ ς 

καὶ πορυφώδη κρείττονα τῶν πλατέων ἐστὶν, ὡς ἂν ὑπὸ 
’ ” ’ ΄ 

Θερμοτέρων τὲ καὶ λεπτοτέρων τῇ σιυστασὲευ γινόμενα χυ- 
- Ν - ’ .. ’ . ΔΝ ς Δ 

μῶν καὶ διὰ τοῦτο ταχέως ἐκπυϊσκόμενα. τα γάρ υπο πα- 
φ Ἂ ” 3, 

χέων καὶ γλίσχθων γινόμενα ὡς ἂν ψυχρὼν ὄντών, πιλατέα 
' / ” 5 , / 

τὲ ἐστι καὶ δύσπεπτα καὶ σήπεταυ μᾶλλον, οὐ πέττέται χρὸ- 
/ . - ει” - .. 

νῷῳ πλείονι, σὺν τούτοις δὲ ἐπαινεῖ καὶ τά ὁμαλῶς ἑκπυὶ- 
[ιά .) , 5 - - 

σκύµενα. τὰ γὰρ ἔκ μέρους μέν τινος ἑαυτῶν ἑκπιεήσαντα, 
Ν Ἆ ον ς 3 ΄ 3, ” ι ᾽ -” 

τὸ λοιπὸν δὲ ἅπαν ανεμπύητον ἔχοντα, πρώὠτον ιιὲν αὐτῷ 
Δ μή; Π ” 2 3 , 3 , - 

τὰ [9τ6 ] Ζθονιώτερα τῶν ἄλλων ἐππυησάντων ἐενθέως εἰ- 

ναι μοχδηρά, δεύτερον δὲ τῷ δυσχεφεῖ τῆς θεραπείας. 

ἄλλων μὲν γαρ δεῖται τὰ διαπυήσαντα τῶν ἑαμάτων, ἄλλων 
ὂ 3 / ν 9 υἼ 

δὲ τὼ ἀνεκπύητα. καὶ τα μι περίσαληρα δὲ βελτίω τῶν 
; 3 [ 3 ; ἤ [ Δ ᾿ ’ 

περισκλήθων ἐστίν. ὀνομάξει δὲ περίσμληρα τα τὸ μὲσον 

νείρετο, [εά { Ιπίτο ἀοοιμεπί, πιο]ας γανίααα 1π. ας 

οπηπίρ ας ο[ αρ[ογαα εριρίϊοπθια 1η Ιπίεγίοχςθ 19005 {ετ]. 

Τιδεγοιι]ογαπα [απο σοηοτα[ῖο 1π αράοπιῖπο αἴηιο εἰῖαπα 

Ροσίονε ε[, 1Η οπῖαι Ίπαμος οαν]ίαίος Πα υ[αμί (αρετοια- 

Ίοταπα. Ἰπίτοχίανα {ροείαπ αι ῥρταείεν παϊυγαπα πππογθία 

εχεῖρ]εμίε», Όθα «ες 19, ᾳπαο οχκίοσῖης Ππίιππε[οαηί, Δανία 

ἃο [ιν λ]ηαία ]αῖς πωε]ίογα [απ πἱροίο εκ οαµάΙογίρας {ο- 

πο 1ρήδᾳππε ππαίετῖαε Γαοοῖδ Ριοστεαία οἱ Ιάειχοο οε]ετῖίος 

αρριταπίίας παπι ος οτα[ῃ {επασίρισαιςο οομβαπίία, αἱ- 

Ροίε {ριάΙ5 οἱ Ἰαΐα [απί εἰ αεστε εοφαμηίας, απίη εἰῖαπι 

ριγε[οιηῖ ροίῖας «παπι οοᾳααΏίαΣ ]οησῖοτί ἴειηρογθ. ΓγαςῬ- 

ίογοα Ἰαιόαί οἱ αοηιαδΙλίοεν [αρραναπίία. απ ᾳπαε ες 

είπα Ῥατίο Γαρρηταπί, τε αμα Ὕοχο {οίαπι ποπ [αρριι- 

γαης αδαομί, Ῥτίππσα. απϊάεπι εο αποά αἰῖς Παἰῖπα Γαρριι- 

γαπρας ἁἰπιατηίογα [απῖ, Γοεαπάο γνετο αιιοᾷ ἁποῖ]ας 

οὐχαπίας, Ῥε]ογα οοηΓεπίας, αλῖς επῖπα ααχτ]1ῖς Γαρριναπίες 

ρατίεδ εροΒἰ, 15 ΤΟΠ [πρριγαπίες, Νου. οἰτοιμιάατα 

αμίεσι οἶγοαμιάατ]ς πιο]ίοτα [αμ ΄ Οατοιπιάπτα νόοσαί αιι- 



ΚάΙ Τά 41ΠΝ 00 115 ΑἨ1Ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. Εὖ7 
Εὰ. Ον. ΙΧ. [376.] Γά. Βα[,. Υ. (151.) 
ἑαυτῶν ἔχονια μαλακὸν καὶ- δλφνν άν», ὕσον δὲ ἐν κύκλῳ 

3 ! 

τούιου σκληρὸν καὶ ὁυσεκπυύητον Ἠ} ὅὕλως ἀνεμπύητον. ἐπαι- 

«Φε δὲ καὶ τῷ κατάρῥοπα φύματα. ταῦτα δέ ἔστιν ὅσα κα- 
. . Ν -- 3”, - 

τῷ τὴν κάτω χώραν τὴν κορυφὴν ἑαυτῶν ἴσχει τῆς ἐκπυή- 
͵ ” Π 2 ᾽ 3 ας 3 

σέως. ἐνταῦθα }ὰρ αἀνασιομωθέντα τὰς απορῥισὲις εὐτὲ- 
- . [ ” » / 5, 

τὲῖς λαμβάνει, εἰ μὴ λαύου γε σὲ τῶν ἀνωμαλων ὄντα. 
͵ Δ ς Δ 

καὶ τούτοις γὰρ τὸ μέν τι χρηστὸν ὑπάρχει, τὸ δὲ τι µο- 
. ο 8 5, Δ 

Ζθηρόν. ὅσα δὲ τὴν ἐκπύησιν ὁμαλὴν ἔχοντα τὴν κο- 
ϱυφὴν ἐν τοῖς κάτω µέρεσι ποιεῖται, ταῦτα ἄριστα. καὶ 

ὃ- κ 4 ο ῃ Ξ 9 / τ ) κ) τα μι) ὀίκραια δὲ ῥελτίω τῶν δικχραίων εἰναί Φησιν. ευρί- 
Ν κ... ν λ ι 3 3 

σκεται γάρ τῶν δικραίων τὸ μέσον ουκ απαθὲς μὲν, ἀνέκ- 
/ η ι] / ο 3 ε/ - 3 , 

πύητον δὲ καὶ σχληθὀν. εὔδηλον ὃ ὃτυ τῶν ἐἑναντίως 
3 ͵ ' , ! - «/ -- 

αλλήλοις διαπειιένων φυματων ὧν διπλθεν, ὅσα πλεῖστον 
3 / , -- σς - 4 -- ν / 

αλλήλων διαφέρευ ταῖς ἐδέαις, ταῦτα καὶ τοις δυναμεσυ 
-- 3 , ς λ 

μαὶ τοῖς ἤθεσυ διαᾳέρει πάμπολυ. πλάτος γὰρ ἱκανὸν ἔχου- 

σῶν τών, εἰρημένων δίαφορών, ἀναγκαῖον εἶναυ μεν τε μέσον 

τῶν ἐναντίων. ἀποπεχωρηκέναι δὲ ιοῦ µέσου τὸ μὲν μᾶλ- 
χα 

λον, τὸ δὲ ἧτιον, οἷον ἐπὶ τῶν σκληρών καὶ µαλακών: ἐπὶ 

ῥ 

σπα, Ώσο ἴπ. πιοᾷΙο πιο]]]α Παρρυχαηαφο [απ οἵ οι 

γεγο ἆἀπτα εἰ αοστο απἲ πεηπα(αααι Γαρριαπία. ΤΠ απάαί 

Ρταείενεα αἱ {ι1ρογει]α ἀεενία: Ίασο Γαπί ααίθαι ἀεογίαπη 

νετίιδ αοἶεπα [μα [αρριγαἰ]ομῖ5 Παλδεπίία, Ἠοο οπῖπα Ίοεο 

ἂροτία {ασς]]ο ἀεϊιογο πιαἰογ]ας ΕΒπαπί, Ππὶβ ἑα εκ Ιπας- 

απαριις εἰε {ο ἸαιπενΙς, 1π 1156 οπῖπι αἰηιά Ροπί Ιπε[ὶ οἱ 

αηΙά πια]ὰ: νοταπα (παεοΙπφαε αεηπαµίες [πρρυταηίία 

βοίοπα 11 1Π{εγ]οτίρας Παρευί, µαεο οπιπῖαπι ορπηα. Νο 

Ῥιπάα οεἰἶαπι ΡΙΠ4ϊ6 πιε]ίογα οἷἷε πο αἀμποπεί: 1 ΡΙΠάΙ5 

επΙΠα πιεβίαπι ποἨ Πης γυ][ῖο ἹπνεπΙίας, Γεὰ οταάμια αἴᾳαε 

ἀαγηπι,  Αἲ οἶατε ραϊοῖ, οκ {αρετοι]ῖς, «πο ΦΙΧΙΠ115, 6011 - 

νατιο 1Πί6Υ [ο πιοάο Μαὺοπραςδ, 4παεοάπφιο ΡΙάΣΙΠΗ 

Ἱπίεν [ο {ογπαῖς «ε[ιάεηί, Ίασο υἰγίριας ας πιο Ίριι αἰῖαπι 

Ίοπςο ἀῑ[ίατο, ΄ λΝαπι {αἱ πιασηαα Ἰααάίπενι ῥτγαθάἰο[ῖς 

ἁιπογοπα]δ Πλαρεπραςδ, αἰφιιοά Ιπίεν οοπίτατία ππεά τα 

εἴἴε πεοε[ῖα ε[ι εἰ α Πεδίο αιιά πιαρῖς, αἰιά πας χο- 



858 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΦ{ΠΛΠΩΝ σ1' 
Έά. Οἶνατι, ΙΧ. [ 476. ᾿ Εα. Βαῇ. Υ. (1519) 

Ν μιᾶς γὰρ ἀντιθέσεως ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἀρκέσει τὸν 

λόγον ποιἠσασθαι. τὸ μὲν σκληρὺν τοῦ μαλακοῦ φαυλότε- 
ρὐν ἐσειν. αὐτοῦ δὲ τοῦ σκληροῦ τὸ μᾶλλον σκληρύν. εἰ 

δέ ἐσιι σκληθότερον, εἴη χαλεπώτατον, οὕτω δὲ καὶ τὸ μὲν 

μετρίως μαλακὸν, ἀγαθὸν μετρίως ἐσεί, τὸ δὲ τελέως µα- 
λακὸν, ἀγαθὸν καὶ τοῦτο τελέως. ᾿ ἄσπερ οὖν ταύτης τῆς 

ἀντιθέσεως ἤπουσας, ἐπὶ τὰς εἰρημιένας ἁπάσας γὲ μεταφξ- 

ροις. 

ιδ. 

Τὸ Φηριώδες φθινοπώρου καὶ αἱ καρδιαλγίαυ καὶ τὸ µελαγ- 
χολικύν. 

Είτε τὰς ἁἀσκαρίδας, εἴτὲε τὰς ἕλμινθας λέγει τὸ 

ΦΗριώδες, εἴτε ἐλέφαντα καὶ παρκίνον, εἴτὲ φθίσιν ὥς 

τινὲς Ίπουσαν, Σἴτε πᾶν τὸ κακόηθες. εἰκότως ἐν φδινο- 
πώρῳ τὰ τοιαῦτα ᾖίνεται πάντα, διά τε τὴν κακοχυμίαν 
τῆς ὥρας καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἀνώμυαλον κρᾶσιν. οὐδὲν 

σεάετο: πί ἵπ ἀπγῖ αο πιοίρῃς, ἵπ ππα Πᾳϊάεπι ΟΡΡο- 

ΠΙΙοπο ἰαπαιᾶαπ εΧεΠΙΡΙΟ [ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ {ασοεγα [αἱῖ5 επί, ἆ-- 

τυπι ουἶάεπι πιο]ῖ ρε]ας ε[ῖ, Ἱμίεν ατα, πιασὶς ἆπτυπης 

ἀμγή[ππιαπα Ύετο ρε[ππαπα εἴ. ία [ας πιεᾷἰοστῖίος πιο]]α 

πηοβ]οσχ]ίει Ῥοπαπι εβ εἰ, Ρογ/οείο Πιο]]ο Ρρεγ[εσίε ΡοΠΙΙΠΗ. 

Όιαε Ἰίααπο Ἰπ Ἰαο ορρο[ίοπε αιάϊνί[α, αἆ ρταεὰίοῖας 

ΟΠ1ΙΠ6ΕΘ αΡρΙΙοᾶτε Ρο[ετῖ, 

ΧΙΥ. 

ΓεΤΙΠΗΙΠ αμίμΠΙΠΟ εἲ οιγάἰαἰφίαε εἰ Ιιογγίάμπαι εἰ πιείαι- 

ελοἰίεμπι ΡΤΟΕΥΕαΠΕΙΗΓ. 

ρα νοπίχ νετιηίοι]ο, ααῖ α[οατιάες ἀἰοιηίαυ, εί 

Ἰαπαρτίοί ΓΠΕΤΙΠΙΠΙ νοσεί: [δι εΙερ]αιίεια εἰ σαπογΙπη, [ειι 

ΡΗΙΜΙβα, αἲ ΠΟΠΗ νολμιεγιμέ, [ει οΟΠΊΠ6 ππα]ίσηιπα νἰ- 

Πάπα: 016 αΠΠΠΙΠΟ Ίιαεο οπηµῖα ΡΓΟΟΓΘαΑΠΙΙΣ αἳ οἨ πια] 

Γιος, μπι ἱεπιροχὶς αριπαμίίαπι εἰ οὗ αὐτῖν Ἱπαεφιαλία- 



Γ44ΗΝΟΣ ΕΠΣ αΤΊΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4. «5ο 
» Όματι, ΊΧι [276. 177.] Εὰ. Βαΐ. Ύ. (451. 450.) 

οὖν Θαυμαστὸν εὲ καὶ καρδιαλγίαι καὶ τὸ φρικώδες καὶ τὸ 

μελαγχολικὸν ἐπικραιεῖ κατὰ τὴν φθινοπωρινὴν ὧὦραν. ἅπαν-- 

πα γὰρ ἔπειαι ταῦτα τοῖς προειρημένοις αἰτίοις. εἴρηται δὲ 

ἡμῖν ἐπὶ πλέον ἐν τῇ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγισευ 

περὶ τῶν κατὰ τὸ φθιγύόπωρον ἁπάντων. 

ιδ’. 

[377]. ΙΠρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς ἐπισκέπτε-- 

σθαι καὶ ἐν ἁπάση τῇ νούσῳ, «ὡς τὸ ἐν δείλη παροξύ- 
ηλ αν ΔΝ » ῃ ο ς 3 / 

γεσθαι καὶ ὁ ἐνιαυτος εἰς δείλην καὶ αἳ ασκαρίδες. 
δὲ, 

3 ” ’ -” 3 ” ” 3 , 3 

άν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὕτως ἐγέγραπτο πρὸς 
Γ] - Π 3 3 3 - --, 

τας ἀρχαὰς τῶν νούσων σκεπτέον εἰ αὐτίκα ἀνθεῖ. χρῆταυ 
(452) γὰρ ἐνίοτε τῇ πρὸς τὰς ἀρχας φωνῇ ὁ “Ιπποκράτης, 

ὡσεὶ καὶ κατὰ τήνὸε τὴν λέδιν εἶπε' πρὸς τὰς αρχὼς τῶν 

φούσων διαφέρει τὸ σκοπεῖσθαι εἰ 'αὐείκα ἀνθεῖ, καθώτερ 
κάν τῷ «άναι ὃ καὶ πρὸς τὸ θερμαίνειν καὶ ψύχειν καὶ 

ίεπι, {ειπρετίοπι. ἸΝΙΙΙ σαν παῖγαπιν { οἳ οογᾷῖ ἁοίο- 

χες εἰ Ίιογγογες εἰ αίτα Εἱ]]5 απυπιπαί ἔεπιροτε αραπάς 

βεπεταπ ιτ; οπιη]α επῖπι Ίαςο θπ[εΦΙοἰα5 οαιι[α5 οοπ1ἴ8]ι-- 

ἰαν. Οαείογισι ἴπ επαγγαίίοπ6 {Γεοαπάϊ νο]υαπα]μῖδ ἀ4θ ΙΠΟΙ- 

Ρίς νιι]σατίριις ΙαΠπιε ἆε οπιηῖ]ρας απίππιπο ρτα/ῄαη Ηδ8 

πιοτρῖς ἀπ ραίανΙπημδ. 

χα, 

1η ρτιπεὶρϊϊές επαεεγδαξίοπες εοπ[ιάεταπάαε [μπε ας ἴπ ο 

πποτδο, ομα[ίς ε[ὲ [μὸ νε[ρεγαπα επασετὀαιἰοπὶς πποίμς εἲ 

πμ απ]ι5 πη νε[ρεγατα νετδαξ εἲ α[εατίάες Γετοσῖακε. 

Ει [εοιπάο ἆα πιοτυῖ ρορι]ατίρας Ίρτο Ἴοο πιοάο 

Γορίαπι ε[ι: Δά Ἱπίί]α πιουρογαπα οοπ/άεναπάσπα, { οο- 

Γε[απι Ποτεπί; αΠίας επῖμι Ππίετάππα ΗΙρροογαί65 Ἠαο νοςθ 

αὖ ἀπ]ίία, οπεπιαπιοάυπα αἳ Ίου 1 ΓΕΥΠΙΟΠΕ α[ας εἴ: αἆ 

1μά Πα ππογροναα γε[ετί οομίεχατθ, πμπι [ἐαῖαι {ογθαπί, 

απεπιαἁμιοάσπα οἱ 1π ἀϊοοπάο, ααοά εἴ αἆ οα]ο[ασιεπάπι 
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Δ ς . 3”, .’ ; ν ἐι 

ξηραίνειν παὶ ὑγραίνειν, πολλὰ ἄν τις εὗροι τοιαῦτα. οὐ 

γὼρ ὡς ἐναντιουμενος, ουὐδ «ὡς ἀντιλέγων, ἆλλ᾽ ὡς συνερ- 

7οῦντα προς τὸ δερμαίνειν καὶ ψύχειν καὶ ἕηθαίνειν καὶ 
5 -- . 2, ιο -” 

ὑγραίνξιν χρῆται, πολλὰ, φησὶν, ἄν τις εὗροι τοιαῦτα. δέ- 

δεικται δὲ καὶ τοῦ) ἡμῖν, ἐν οἷς ἐξηγούμεθα τὸ δεύτερον 
τῶν ἐπιδημιῶν. εἐ ὃ᾽ οὐχ οὕτως ἐθέλοι τις ἀκούειν τῆς 

Γ.- 3 ”ν/ Δ 3 . - 

λέξεως, ἀναγμαῖὸν ἐστυ τὸ πρὺς τῶὼς ἀρχὰς ἀντὶ τοῦ καιὰ 
᾿ .) Ἀ ] 3 .) 3 .) - 

τὰς αρχάς 3 περὶ τὰς ἀρχαᾶς ακούειν. οὐ μὴν ἐν ταῖς ἄρ- 
- .. ” . . 3 . ελ .. 

χαῖς 7ὲ µόναις τοῦτο παραινεῖ σκοπεῖν, αλλ ἐν ὕλαις ταῖς 
Π - / ο 5 

γόσοις, εἶτα παράδειγµα προσέθηκεν ὃ δυνατόν ἐστιν ἄνα- 

γνώναυ διττῶς, καθ ἕνα μὲν τρόπον, τὸ ἐς δείλην παρο- 
ασε, Ν ε 3 ᾽ κα 9.» « / 3 ή 3 / 

ξυνέσθαυ καὶ ο ἐνιαυτός, εἰε αφ ἑτέρας αρχῆς ἐς δείλην 
3 ς 3 ; ὁ 2 να / - αν ς / 

καὶ αἱ ασκαρίδες' καῦ΄ ἕτερον δὲ τρόπον, οἷον τὸ ἐς δείλην 
κ.” 3 3 να - 3 3, 

παροξυνεσθαυ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἐς δείλην. εἴτα ἂπ ἄλλης 

αρχῆς καὶ ασκαρίδὲς. αναλόγως γάρ τινα ἔχειν ἡγεῖται τὴν 

ἡμέραν πρὸς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν, «ὥς τῷ μὲν ἕἑωθινῷ καιρῷ 
Ν΄ 5 ε ’ - η ἢ Ν / -” ο Κ- , 

τὸ ἔαρ Σοικέναι, τῇ δὲ μεσημβρίᾳ τὸ θέρος, τῇ δὲ ἑσπέρᾳ 
η ῃ » Ἡ 1 ν » ῃ να 3 το φθινυπωρον, τῇ δὲ γυκεὶ τὸν χειμώνα. Λλέλέκται δὲ καὶ 

εἰ τε[γισεταπάαπι οἱ [Ποσό αἳ Παππεοίαπάαπι, παππ][ία 

{αηε αιἹδρίαπι Ἠ]α5δηιοάί Ππνεπετί; ποαφιιε επῖπαι παπί αᾱ- 

νογ[αἩ5, πθφιιθ αἱ οοπίγαφῖοεπθ μῖς νοτρῖς αΠίας, Γεὰ αἱ 

αἆ οα]ε[αοϊεπάαπι, τε[γ]σεγαπάπα, Πεσοαπάαπι εἲ ἨΜππιεοίαπ-- 

ἆμπα ]αναπίίας πππ]ία, παπάς, Πα]αδπηοςί Ἰπγεμῖτε α1ιῖδ- 

Ρίαπι Ρο[αις 1 νετο αἱ α ποΡδῖδ ΙΠπ 115 οοπιπιεπ{ατ]ῖ5 ἆ6-- 

οἰαταίτα ο[ς, αὐ1ριας Γεευπάππι Πρναπι 4ε πιονρῖς νι]σαν]θιι5 

εχρ]απανίππαδ. Όμοά πα απἲδ Πα νε]ί ἀῑοοπειι αοεῖ- 

Ρενε, Ίία πεοεί[ατίο Πη{ε]Ισεπάα Ίαοο νετνα [απέ, αἆ ἰα]ία, 

Ίιου ε[ Γεοιπάμια Ἱπία απε οσα αμα, Ἀεφιις {απεῃ 

1 [οἱ 1115 1 οομ[βάθγαπάαπα ο[ζε πος αἀπποπεί, Γεὰ ἵπ 

ππογρίς αήνογῇ. ὮΏεϊπάς εκεπιρίήπι αἀ]εοῖ[, απο Ρ1[α-- 

1141 Ἱερὶ ΡοίεΠ, πο αιϊάσπι πιοάο αἆ νο[ρεγαια ϱκαςςί-- 

Ῥαν εἴ απΠας, 4εἶπάε αἳ αἰἴετο Ρῥτϊποῖιρίο, αἆ νείρεναα εξ 

α[οαχίάοδ; ᾿αο Ιίεμι Πιοᾷο πἲ αἆ νείρεταηι εχασσρατΙ εἴ 

αΠΠ5 αἆ νείροταπι, ἀεῖπάςε αἳ αλῖο Ῥεϊποῖρίο εἰ αἴσανιάος. 

Ώ]εια ΠαπΙ4ο Ιοἱῖ ϱΠΠΟ ρνορογιίοµα χε[ροιάσναο οευ/[εί, 

αἱ. πιαϊαίπο {οιηρονἱ νε Πηιί]ο ἄἱ, μιεν]ά1εὶ αε[ίας, γε[ροτὶ 



. 
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περὶ τούτων ἐπὶ πλέον ἐν οἷς ἐξηγούμεδα τὴν ἐν τῷ δευ- 

τέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ῥῆσιν, ἧς ἀρχὴ, αἳ ασκαρίδες δείλης. 

ιστ. 
Ἰηπίοισι βηχίον ξὺν ᾿γαστρὸς ταραχῇ 2αὶ πυρετῷ ξυνεχεῖ, 

σηµαίνει μετὰ κρίσιν διμηναίῳ τὸ ξύμπαν εἰκοσταίῳ καὶ 

οἰδήματα ἐς ἄρθρα. 

“ἁπαντες ὁμοίως πιστεύοντες τοῖς }γεγθαμμένοις οἳ ἔξη- 
γησάµενοι, μετὰ τοῦ μηδὲ νοεῖν, ὦν ἐπαινοῦσιν, ἔνια. καίτου 

τινὰ μὲν, εὲ καὶ κακοζηλὀ- [578] τερον εἰπεῖν, οἷον νεῖρα 

τῆς τέχνης ἐσεῖν, τινὰ δὲ πάνυ σμικρὰν ἔχει τὴν ὠᾳξ- 

λειαν, ἔνια δὲ οὐδὲ σμικρᾶν, ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ τὴν προ- 

κξιμένην ῥῆσιν. ἐγω γὰρ ὕσα μὲν ἀεὶ φαίνεται γινόμενα 
κατὰ τοὺς ἀθῥώστους, ὡσαύτως αξιομνημόνευτα νομίζω, καὶ 

τούτων αὐτῶν μάλιστα τὰ μεγάλην ἔχοντα τὴν Ἰχρείαν, 

ὥσπερ ὀλίγον ἔμπροσῦθεν ἔλεγον, ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ῥῖγος 

απ{ΠΙΠΠ5, ποοίῖ Ἠϊεπιδ, Ὠιοίππι ε[ὶ απίεπι εἰ 4ε Πῖ5 π0ε- 

118, ἩΡΙ [εεαπάΙ ΠΙοτΡοχαπι Ῥορι]αγίαπι γο]απι]ηῖς εαπι 

Ρατίεπι ἀεο]ατανίπιμς, οι]15 παπα ε[ι, α[οατιάε γΥε[ρετ. 

ΧγΙ. 

Ση/απείδις οδογία ἓμ/[ιομία οµπι υεπίτίς ρεγιμγδαιίοπε εξ 

Γεῦτε α[βάµα, [ρπίβεαι ψο[ξ Ιμάϊεαξοπεπι θίππε[γί πι 

εοέμπι φἰβε[πιο ἀἰε αἆ ατίϊοµίος εἰίαπα ἐµΊΠΟΤΕΣ [ογς. 

Όπιπες επαγγαίογαες [οτρίϊς Ππι]τίει οτεάιμί, πες 6ο- 

ται ᾳπαε Ἰααάαπί αιαερίαπα ἀπίε]Ησαπῖτ, Παμιάεπι ΠοΠ 

πη]]α, εἰ { α[οοίατο ἀῑχετῖπι, νε]α[ῖ ατίῖς παινί [αηῖ, αἶῖα 

Ῥετεχίσιαπα π{χμίαίεπι αΠεταπέε, α]ῖα Ὑετο πε(πε εκῖσιατη, 

απεπιαάπιοάμπι 14 οαοά 1π ΡΤΔΕ[ΕΠΙΗ Ρρατίε ῬΡτοροπΙ(α. 

Ἐἰευῖπα 66ο ᾳπαεοαπ(αθ 1π αερτοίαπΗρις εοάεπι [επιρεγ 

πποάο Πετί νιἀεπίατ, Ππιεπιοταία ἀἶσπα οεη{εο εἰ εκ 118 

1Ρῇ9. «8 ροῖῖ[πηχαπι ᾳπαθ Ἱπασπο α[αὶ Γαπέ, απεπιαάπιοάαπι 

πο Ῥᾶπ]ο απίο ἆε Ῥταε[επΠοπε εκ τίροτε ἀἰσεραω, 1Ιηξετάμπι 



” 

- ' 
8βο ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΠΙΖ{ΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Εά. Οµατνι. ΙΧ. [275.1] Γά. Βα[, . (4595.) 

[ . 1 -” .) ’ χ 

προγνὠσεως. ἓν σφοδροτατῳ γὰρ ἐνίοτὲ πυρετῷ µετ αγρυ- 
, . Ν , . 9 Π ” ὦ ὁ σύ δὲ ἀ 

πνίας καὶ ἄσῆς καὶ δίψους καὶ δυσφορίας, εσῷ ὅτε δὲ καὶ 
΄ , ” 

παραφροσύνης, ἁπάνιων ταραττοµένων καὶ κλαιύντων των 
. ” ” -” ’ 

οὐκείων τοῦ κάµνοντος, ἔνξοτιν ἐπιστημονικῶς προειπύντα 
ον ο} τες - ἁ ’ ” , » λ Ν 
ῥτγός τε καὶ ἱδρώτα καὶ λυσιν τοῦ νοσήµατος, «4σκληπιὸν 
-- - -ω - -- α 3 

εἶναι δοπεῖν. ἐπὶ δὲ τοῦ νῦν λεγαμένου, πρώὠτὸν μὲν ου 
, 3 «ἡ , / 1 Ἀ ο νο η ” Δ 

σαφές ἐστιν ὃ λέγει. δεύτερον δὲ κάν ἅπασας αὐτου τας 
) ’ ” -” -” ΄ 

πιθανὰς ἐκδοχας επὀθηταί τις ἔχεσθαι τῆς τοῦ γραψαντος 
Σι 3” - ” -- ’ 

γνώμης» οὐδὲν ἐξ αὐτῶν ἐσιι προεεπεῖν. ὑπομείσθω γαρ τὸ 
; ” «’ η ο. ω - 

γῆπιον βῆττον, ἅμα γαστρὸς ταραγῆ καὶ πυρετῷ συνεχει, 
” / ς ” ] 7 Ἂ ε ’ ΄ 4 

κάπειτα κρινόμενον ὁπωσοῦν ἐν περ ἂν Ίμέρῳ ῥουληται 
, 3 Σ 2 ν ” / ., Ι ς 

τις, εἴτ οὖν ὀγδοηκοστῆ µετα τὴν ἀπυκύησιν, εδ ἕξη- 
” -” Ν εκ. / Γ.. ν . ΄ 

κοστῇ, διττῶς γὰρ ἐξηγήσαντο τὴν λέξιν τήνδε, διμηνιαίῳ 

τὸ σύμπαν εἰκοσταίῳ, τινὲς μὲν δὲ ἀπὸ γενετῆς ὀιμηνιαῖον 

εἶναι βουλόμενοι, καθ ἣν ἡμέθαν αρίνεται τὸ παιδίον, εἰ- 

κοσταῖον ὃ᾽ αφ ἧς ἡμέρας ἤρξατο νοσεῖν, τινὲς δὲ ὄιμη- 
Δ , ο. ” 3ης 

νιαίῷ γινομένῳ τὴν νύσον ἀρξαμένην αριθηναι μεῦ ἡμέρας 
, Γ ς [ Μώ , 5) ; . 

εἴκοσι, καὶ τούτων οὕτως ἐχόντων ἡμᾶς προλέγειν, ὅτι τούτῳ 

ΠαΙη(Πθ 1π Υο]επιεπ[ πια {εργο αἀ]απεία νυἱσί]α, {α[άϊο, 

Π11, Ἱπιρα[εη[ῖα, ΠΟΠΗΠΠ(ΠαΙά εἲ ἀε]ίτίο, ΟΠΙΠΙΡΗ5 αεστο- 

{απ ἁοπιεβιοῖς ρεγίατγ]ῃ]ς αο Πεπίῖρας, απεπιρίαπι Ηοο 

ΥΊσοΤεΠΙ εἰ [πάογοιπα πιογρῖαια [οἰπίῖοπεπι [οἴεηῖετ ΡΓ86- 

ἀϊοεμίοπι, Αο[οπαρίαπι ε[[α νιἀετ, Θεά ἵπ Ῥτοροβία Γεη- 

{επίία Ῥηίπια. απ]άεπι απἷά ἀῑσαί, οὐ[οαγαπα ει; ἀεϊμάε 

είΠ οπ1πες 1ρ[ιι [ονἱρίογί νετβπιῖ]ες Ιπιε]]εοίμδ Ίαβεγθ 

ααἱδρίαιι {ο ογεζιἀετῖ, ΠΙὶ ἵαπιει εκ 1ρῇ5 Ῥγαεάίοενε 

Ροϊἱεσῖῖ. ἘΠο επῖπι Ἱπίαπς αλα ἴπ[ιεης, Υεπίτο ΡρεΓ- 

{αχραίο, οὔπι [εργε Ρρεγρείπα; ἀεϊπάε αἱουπάθ, 4πο ααἴθ 

νεμῖ, ἀἱο Ἱαάτοείασ, [1νο οοίοσεβπιο α Ρατία νο [εχασδε- 

Βπιο: ἆπορας επ]πα πιοὰῖς ΓΕΥΠΙΟ [Πα ἀοο]αταίας ε[, Ῥίπε-- 

Βτὶ, Ργοτίας ν]σεβπιο, ποππα] ααἰάεπι αἳἲ ογία Ῥίπιεβγεπι 

ε[[ε νο]επίας, «ιο ἀῑς Ἱπίαπς Ἱιπάϊσαίας, νϊσεβιπαπι απίεα 

ἃ 416 «1ο αορτοίαγο ἱποερίί: αἲ ποπ Ι α]απί ἆπος πιει-- 

[ο Παϊο ΙΠΟΓΡΙΙΠΙ αοοἰά][α, αἰᾳαο υἱρἰπὶ ἀῑεθ ρο[ί ἀπαπι 

πά{σπίαπι ε[α, Ἠήραο Ίαηο ἵπ ποπ Παρεμρας πο 

ΡΥασάίοεγα ρυῇε, ρπεγι]ο 11 α )αάϊοαίοπε αὐ[ος[απι αἰ-- 
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τῷ παιδίῳ. καὶ απὀστασις τις εις αρθρα }ενήσεταυ μετα 

τὴν κρίσιν. καὶ μὴν οὔτε διὼ παντὸς οὔθ) ὡς τὸ πολὺ συµ- 
; ” ει τ Ἀ 3 

᾿βήσεται τοῦτο. χρὴ δὲ τὰς προρῥῆσεις ἢ αμεταπταίστους 
.. . υ ΄ ΄.. . 3 3 

εἶναι διὰ παντος ἢ) σπατιάκις σφαἀλλεσθαι. τὸ ὃ᾽ ὀλιγάκις 
[ / 2 3 ’ 3 ’ 

μὲν ἐπιτυγχάνειν, πλέονακις ὃ αποτυγχανειν, οὗ τἐχνικόν, 
{ 

ιά 

ιδ. 
Ἅ πι , ”. 5 . ” ” 1. 3 ” ; 

2ἴν μὲν κάτω του οµφαλου καταστῆ τα ανω ἐν τοῖσι κατω 
” 3 ’ Ἀ } 3 « ῃ ; Γ 

ἄρθροισιν, αγαθον. Ὦἢν δὲ ἄνω, ουχ ὁμοίως Λλύευ τὴν 
.. Λ 3 ’ 

νοῦσον, ἣν μη ἔκπυήσηι 

Ὅτι μὲν ἔτι περὶ τῶν παιδίων λέγει ταῦτα, δῆλόν ἔστυ 
διὰ τῶν ἐφεξης εἰρησομένων. ὅ γε μὴν λόγος οὗτος οὐ τῶν 

ἐπὶ μέρους ἐστὶν, ἀλλὼ τῶν καθόλου καὶ κατὼ τὸ δεύτερον 
τῶν ἐπιδημιῶν καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ κατα τὸ 

προγνωστικὸν εἰρημένος, ἃ προεξηγησάµεθα. µβῥούλεται γὼρ 

τὰς μὲν ἓκ τῶν ἄνω χωρίων, εἰς τὰ κάτω τοῦ ὀμφα- 

ᾳπεπα 1η αγβοπ]ος Ἱπιρείαπα ε[ε Γ[αοίπταη. Αἰπαϊ πθηπθ 

Γεπαρες Ἠηεαε ΡΙεγαπιφαο ιά ονεηῖεί, βΡταβάΙοίῖοπεβ 

ααίεπι απἲ γεγαςες είΤε 1π ρειρείπιπα ἀεοεί απὶ Υ4Γο ΠΠεΠ-- 

ετῖν παπα Τ8το νεγίαίεαι αἰ[οφαὶ αἱ ΡΙεγαπιᾳας ΑΡΕΥΓαΤΘ 

περπαφµαπα αγβοιοΓαπα ε[.. 

ΧΥΠ. 

Ομοά [ [µρεγπε ομίάεπι ἀεοτ[μπα ἵπ[γα μπαδί]ίοιῖαη ἵπ ἵπ-- 

Γετιοτίδως αγεϊομἰίς οοπ{Εἱεεγίπὲ, δοµή ς [ νετο ὕι[ευπε 

[ωτ[µπη, ποπ ῄεταέφμε πποδµπε [οἱυμπε, πίβ [ωρρι- 
Γαφετῖηὲι 

Οιοἆ ἆ4ε ριετῖς αἆμιο 1[ία ως, εκ Ἱη[ετίας ᾱ-- 

οεη(]5 οοη[αί,. ἵεταπι [εγπιο 16 Ποπ ἆε ραγοπ]ατῖρας 

ε[, [εά ἆά οοπιπηπη]ρς εἲ 1π [εοππάο ἆε πιοτυῖ ροριι]8- 

τρις οἱ ἵπ αρ]μοτ][πιῖ εἰ Ίπ Πθγο ρταε[αβίογιιπι γερεγῖτας, 

α1ιο5 ΟΙΠΠεΡ Ίοσο ἁπάππι εχρ]απανίπαμς. Ὑυί επῖπι Ηἱρ- 

Ροεταίες εκ [μρετίογίρας ]οοῖς 1π ΙπΓετίογα ππιρί]οο {αοἱοβ 



04 ΤΠΠΟΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙΠΙΜΙΗΣΙΝ ΣΤ 

Κὰ. Ομάν ΙΧ. [5 178. 5719. ] Εὰ. Ῥα[. Υ. 3.) 
λοῦ γινομένας αποστάσεις, ἀγαθὰρ εἶναι, τὰς δὲ μὴ τοιαύ- 

τας, οὐκ ἀγαθάς. ἐκλύει ὃδ᾽ αὐτῶν τυ τῆς κακίας, ἐὰν 

ἐκπυήση τὰ οἰδήματα, πέχρηταυ δὲ κῴνταυθα τῇ προση- 

γορίᾳ τοῦ οὐδήματος, ἐπὶ τοῦ γενικοῦ σημαινημένου τῶν 

παρὰ φύσιν ὄγκων, ὡς καὶ πρὀσθεν εἴρηται. 

ή. 

[ο79] Τά ὃ᾽ ἐν ὤμοισιν ἐκπυέοντα τοῖσυ τήλικούτοισυ 

γαλιάγκωνας ποιεει. 

Ὅτυ περὶ τῶν νηπίων ἔτυ διαλέγεται, σαφὲς αὐτὸς 

ἐποίησεν εἰπων, τοῖσι τηλικούτοιοιν, αξιών ἡμᾶς ἐπὶ τὴν 

ἀρχὴν ἀναφέρειν τοῦ λύγου καὶ τὰ νῦν ἐἰρημένα. κατά τινα 

δὲ τρόπον γαλιάγκωνες οἱ τοιοῦτου γίνωνταυ, μεμάδηκας ἕν 
τε τῷ περὶ ἄρθρων αυτοῦ συγγράµµατυ καὶ τοῖς ἡμετέροις 

ὑπομνήμασιν εἰς αὐτύ, 

αὐ[οοί[ζας {αἱαρτες ε[[α; ποπ Πιι]αδηχος1 απίεπι, Παπά [αἱα-- 

Ῥγας, {[εά οογαπι πιαἰσητίας αφμαπία]απα οραπσίας, { 

᾿ οεἀσπιαία [αρρατανενιαπί,  Ὁίας ε[ι αιίεπι αἱ Ίος Ίοσο 

οεἀεπια[]5 αρρειΙαίοπο 1Π. ΟΟΠΙΠΙΠΗΙ Πσπϊβοαίο οπιΏΙ πι 

Ῥταείες παΐαναπα {ποσα αἱ απίεα ἀῑοίαπι ε[ῖ. 
Α 

ΧΥΠΙ. 

Οἱ υεγο ἐμπιοτες ἵπ [μπες /ωρριταπίμγ εαπεμίις, ἴῑς 

πι [είπα ὁγαο]ία ε[[ιοιι!. 

Οποὰ ἆθ Ἱπ[απβις αἀ]ιο ἀῑ[ραίαει, 1ρίο ἀεο]αταν]ί 

Ἰπηπίεπς, ἰαπία]ῖς, ἀἱσπαπι οΕΠΓΕΠ6 πο εἰ πιοίο ἀῑεία αἆ 

Τη] Γεγπιοηῖ6 16ἱογγ6. Ὑεγαπι αιποπιοάο 11 Ῥτενίονί 

Ἰμπποτο τοἁαπίαν, Ἱπ Ἰμτο ἆε ατίοι]18 πο[ἰγίδᾳαο 1π 
9 

1ρΓάΠ1 οοπιπηθη[α{1οηΙβιις ἁτά τοι [1 



Κάῑ ΓΑΛΗΝΟΣ ΕΙΣ 41ΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ 4. Αῇς 
Εὰ. Οµατι. ΙΧ. [379.] Εὰ. Βα[. Ὑ. (459.) 

νὂ. 

«Ιύσειε ὃ᾽ ἂν καὶ ἑλκυδρίων κάτω ἔκθυσις, ἢν μὲ στρογγύ- 

λα καὶ βαθέα ᾖ τα δὲ τοιαῦτα ὀλέθρια καὶ ἄλλως 

παιδίοισιν. 

:ἀΠαρὰ τὸ ἐκθύειν, ὕπερ ἐστὶν ἐξορμᾷν, τὴν ἔκθυσιν εἴ- 

ῥήκεν ἐκτεινομένης τῆς µέσης συλλαβῆς, ὡσεὶ καὶ ἐξόρμησιν 

εἴρηκε. λύειν δ᾽ αὐτά φησι τὰς ἀποσκήμματος δεοµένας 

διαθέσει, ἣν μὴ στρογγύλα καὶ βαθέα ᾖ, τουτέστιν εἰ μη 

κακοήθη μάλιστα γένοιτο" καὶ γὰρ ανιαρὰ τοῖς βρέφεσιν, οὐ 

δυναμένοις φέρειν οὔτε τας ὀδύνας οὔτε τὴν θεραπείαν, 
καὶ ἄλλως δυσίατα τὰ τοιαῦτα. 

κ. 

«ύσειε ὃ᾽ ἂν καὶ αἷμα ῥυὲν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελειοτέροισεν 

ἐπιφαίνεταυ. 

ΧΙΧ, 

δοίφεε αμίεπα μ]ομ[εμίογμπα ἵπ ματίες ἴπΓεγίογες ετμρεῖο, 

πὶβ γοξωιάα εἰ ρτοζωπάα Πμετὺι. ἨἩμ]ωπποάι παπιφιε 

ἔμπο ππακϊῖπιε ριμετὶς ρεγπἰείο[α [μπὲ. 

ΑΡ Ἠοο Όγαεσο ΥεΓῬο ἐκθύειν, αποὰ ΕΓΙΠΙΡεΤΟ [Πσηῖ- 

Ποαί, τοσαΡρι]ηπι ἔκθυσιν, Ίου ε[ι εγαρίίοπεπι ἀετῖνανίε 
Ἡϊρροεταίες, πιεάῖα [ΥΙ]αβα Ρτοάμοία, Ῥετίπἆο ἆο Π οπη 

Ἱπιρεία εκἰίαπα ἀῑκι[εί, Τρία νετο α[εοίας α[οε[α ερεπ- 

16 ἀῑ[εαίετε Ιπηυῖ, πΙΠ τοϊαπάα εἰ Ῥτγο[ίαπάα Επί, Ἰοο 

εΠὶ ΠΠ Γαπιππορεγε πια]ρπα Γαοτιηί. Ἱπ[εβα παπιαμο Ἱπ- 

{απίβας Γαπέ, πε(ιε ἀοἱοχεδ, πεφπε οΙΤαΙΟΠΕΠΙ {εχγο Ρο- 

{επίήρας, απ εἳ αἰοφαῖ αερτο [απαβ]]ία Ἠι]αδπιοάίἱ α]- 

οεγα [απῖ. 

Μα 
ν, Ἡ 

δοἶνει ειίαπι πποτόωπι [απβμιπῖς ρτο[μυϊμτα, φιοᾷ ππαβις 

ἵπ αἀμιείογιδμς ργοἱίμγ. 

6ΑΙΕΝΌ6 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. ἔτι 



” 
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Ὅτι μὲν αἷμα ῥυὲν πᾶσι τοῖς τοιούτοις ὠφέλιμόν ἐστι, 
πολλάκις δη µεμαθήκαμεν. ἐπὶ δὲ τῶν νηπίων, ὑπὲρ ὧν 

διαλέγεται τὴν ἀρχὴν, οὐδὲ ἐπιφαίνεται τὸ αἷμα πλὴν εἴ 
που σπανίως. διὸ καὶ προσέθηκεν αὐεὺς, μᾶλλον δὲ τοῖσι 

τελειοτέροισιν ἐπιφαίνεται, τουτέστε τοῖς ἐπὶ πλέον {υξημέ- 

νοις. τίνα ὃ᾽ ἔτι πάθη τὰ ὃν ὧν εἶπεν αποστάσεών τὲ 

καὶ αἱμοθῥαγιῶν καὶ ἑλκυδρίων κρινόµενα τοῖς νηπίοις, οὐ 
πάνυ σαφώς ἐδήλωσεν. {13 γὰρ ἀρχὴ τῆς ῥήσέως ἦν, νη-- 

πίοισι (455) βηχίον σὺν [53δ0] γαστρὸς ταραχῇ καὶ 
πυρετῷ συνεχεῖ. δύναταυ δὲ καὶ τῶν κατὼ τὸ πλευρὀν τε 
καὶ πνεύμονα καὶ τῶν καθ ἧπάρ τὲ καὶ γαστέρα δὲ ὧν 
εἶπε συμπτωμάτων δηλοῦσθαι., 

κα. 
- ” ’ { 

4άκρυα ἐν τοῖσυ ὀξέσι τῶν φλαύρως ἐχόντων ἑκόντων μὲν 

χρηστὸν, ἀκόντων δὲ παραθῥέοντα κακόν. 

Βαηςαϊποετη ΡγοΓεοίο επιαπαΠίεπι ΟΠΙΠΙΡ15 1 σεπις ν]- 

115 Ῥτοάε[ίΓε [αθρῖις Ίαπι ἀἰάτοίπιαςδ; 1π Ἱπ[απῆριας απίεπι, 

4ε αὐ1βις ΓΕΓΠΙΟΠΕΙΑ Εεοῖί, αἳ 1ΠΙΠο πεφαε [αησιῖ5 αρρᾶα- 

το, Ργαείεταπαπι Υ4Το. 1άεο εἰ 1ρίε αἀάιάτί: {γεαπεπίῖις 

απἴεπι ρεχ[εσίτοσῖριας 1ά αΙποϊάΠί, Ίου ε[ί 15, απὶ [απί αᾱ- 

τ]Πογ]ς αείαῖῖ. ΟμΙ αΠεείας ααπίεπι πι, απῖ ρεν αβ[οε[- 

Γι5 4ος ἀῑκιί εἰ [αησιϊπῖς ρτοβανία εἰ π]ου[ου]α, 1π 1π-- 

{απίῖρας ]αά]σαπίατ, ποη οἶαγα αἀπιοάσπα αρεγαῖί: Ἱπίβαπι 

επῖπι [ετπιοηῖς εταῖ, Ἱπίαπδιας ἐπ[πεπ]α οσα νεπίτῖς Ρε- 

1χβαίίοπο εἰ {ερτε οοπΙπεπίε, ροίε[ῖ απἴεπι εκ 18, ᾳπαθ 

ἀῑκιί, ΓΥπιρίοππαῖρας εἰ ἆε Ἰαίεεῖς, Ρρια]πιοπῖς, ]εοΙποσῖδ. 

αἴαιπο νεπίτιου]Ι αΠεοίῖρις Ππ{ε]]1βΙ. 

ΧΧΙ. 

Πιαεγίππαε ἵπ αεμες ππαῖε Ἰιαδεπείδις [ροπίαπεαε φμίάετι, 

δοπαε} ἰπνοίιωπίαγίαε υετο ρταεϊετ/]µεπίες, ππαίαο. 



- 
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Εά. Οµασι. ΤΝ. [550.] Εά. Ραῇ. γ. (458.) 

Περὶ τῶν τποιούτων δακρύων εἴρηται μὲν κν τῷ αν ῥᾷ 

/νωστικῷ καὶ ἓν τοῖς ἀφορισμοῖο. αλλὰ τελεώτερον ἐν τῷ 
“πρώτῳ τών ἐπιδημιῶν, ἔνθα φησὶν, ὁκόσοισιν ἓν πυρειοῖς 

ὀξέσι, μᾶλλον δὲ καυσώδεσιν, ἀξκουσι δάκρυα παραβθῥεῖ, τού- 
τοισιν απὸ ῥινῶν αἱμοθῥαγίην προσδέχεσθαι, ἢν µήτ ἄλλο 
ὀλεθρίως ἔχωσιν. ἐπὶ τοῖσι δὲ φλαύρως ἔχουσιν οὐχ αἷ-- 

μορῥαγίην, ἀλλὰ θάνατον σηµαίγευ. καὶ ἡμεῖς ἐξηγησάμέθα 

την ῥῆσιν ἓν τοῖς εἰς ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ὑπομνήμασιν. 

κβ.. 

Οἵσυ περιτείνεται βλέφαρον, κακόν. 

“Ε αὐτὴ διάθεσις ἐργάδεται τὸ τοιοῦτον βλέφαρον τῇ 
) . ον 3 , , Δ Ἆ Ν ΄ 

κατα τὸ προγνωστικὸν εἰρημένη. δέρμα τὸ περὶ τὸ µέτω- 
“ ” 3 

πον σκληρὸν καὶ περιτεταμένον. ὅτι δὲ ἐπὶ τῶν ὀξέων νφο- 
σημάτων Λλέλεκται καὶ τοῦτο καὶ τᾶλλα ια ἐφεξῆς αὐτοῦ, 

Γ ᾽ Δ κ 3 3 ” , 3 Δ ; 

κατὰ τὸ προγνωστικὸν ὑπ αὐτοῦ δεδήλωταυ καὶ χατα τηνδε 

Ώε Ιαογ]πις Ἠτα]αςπιοῦί ἁἀῑοίαπι {απο εβ εἰ ἵπ ]ρτο 

Ῥγαε[ασίογαπα οἱ 1Ππ αρμοσ][ηῖς; [εά αεεπταίῖᾳς 1Π ῬΓΙΠΙΟ 

νο]µπ]ῖπε ἆᾳ πιογρί5 ρορα]ατίραςδ, ἩΡῖ αἲξ:τ ΟπΙραδοαπαπε 

1π αοιίῖς {ερτίραδ, πιαρὶς απίεπι 1Π αχάοπαΡιιςδ, Ππνο]απία-- 

τ1ε Ι4ογίπιας οαάιπί, Ἠ]5 ἆο πατῖρις [αησιυϊπῖς ΡΓΟΠΙΥΙΙΠΙ 

εχ/[ρεοϊαπάαπι ε[, πΙΠ αἰία Ρετηϊοῖο[ο Παροαπίς 1Π ππα]ε 

αυἴοπῃ Ἠαβρεπίῖρας ποπ [απσαϊπῖς Ῥτο[ανίαπα»ν [εά Ἱπογίειι 

Πραϊβοαπί, Εί πο 1π εἶας Πρτί οκρ]απαἰϊιοπῖρας Ίππο 

ΓεγΠιοπεπα ἀεο]αταν]1πιΠδ. 

ΧΧΙΠ. 

Ομῖδις οἰγομπιεπάιπίμγ ραἱρεῦταςε, ππα[μπῃ [1ρπῖ[ιεατμγ. 

Ιάθπι αἰεσίτις ἴα]θιι Ραἱρεβταπι ε[βιοῖξ, απα]ῖ 1Π Ργαο- 

ο Ἡμχο ἀε[οτιρίας ε{[ι. Οπίς οἶἴνοα {Γοπίεπι ἀιιγα 

εἰ Ργαεϊοηία. Όιποᾶ αιίεπι 4ᾳ αομῖ5 πιοΥρῖδ Ἠου οἳ. αἰῖα 

άείποερς 1π Ῥτοσπο[ίσογαπι γο]απηήο ἀῑοία Επί, αἳ Τρίο 

ἀοε]αταίαπι {ΐ εἰ Ηϊ[οο 1π υοτρὶς ἀῑσεπίε:  μαοτίππας 1η 

Γ[ατια 



αθ8 ΤΗΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΙΠΙάΗΛΤΙΟΝ ΣΤ 

Εά. Οµαστ, ΣΧ. [980.984 .1 ο Εν Βλα, Ὑ. (408.) 
τὴν ῥῆσιν εἰπόντος, δάκρυον ἓν τοις ὀξέσι των φλαύρως 

ἐχόντων ἑκόντων μὲν χρηστὸν, ἀκόντων δὲ παραρῥέον κακόν. 

' 

΄ 

4Υ. 
« 4 ὰ. / - ” 

Κακὸν δὲ καὶ τὸ ἐπιξηραιγόμένον οἷον ἄχνη. 

Φαίνεται ινόμενον καὶ τοῦτο ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήµασιν, 

ὅταν ἐσχάτως ἤ ξηρὼ, σὺν ἀθῥωστίᾳ δυνάμεως, μικρών 

πάνυ λημυδρίων ἐκπιπτόντων κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς, εἴε 

αὖδις ἐπιξηραινομένων. 

κδ.. 

[381] Καὶ τὸ ἀμαυρὸν κακόν. 

” 3 -” .) 3, : 

Ἐν τοῖς ὀξέσι νοσήµασι τὸ ἀμαυροῦσθαι τας ὄψεις, 
ος -” 3 ων / 

ἀῤῥωστίαν καὶ νέκρωσιν σημαίνει τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως. 

αοι{15 πια]ο Παβεπίαπα νο]απίατῖε φπἶάεπα επιαπαπίες Ῥοπας 

{απῖς Ἰηνο]αηπίατίε αὐίεπα, πηαίας, 

Δ 

ΧΧΠΠ. 

ἠζαίΐωπι φµοφμε φμοᾷ ἵπ οεµ[ῖς ἱπαγε[εῖε φεἰιεῖ ατιάα [ρωπιαι 

1ά Ύποφαε 11 πιοτρῖς αοι[ῖ Πετί οετηϊίαν, απΠα 

ΠΙΠΊΠΠεΕ ατ]άϊ [απί εἰ νῖτες Ιπιρεοί]]ας, Ρρεγεχὶσιῖς Ιαογγπηιι- 

119 αἈ οου]ῖς εχοϊἀεπίῖρας, ἀειπάο 1Ρὶ ἱπατε[οεπίῖρας. 

ΧΧΙΥ, 

Οοιἴογιωπ φµοφιε Ἰεθείαιίο ας Τε[ο ππαἶμπι. 

Ίπ αοὐ{ῖ πιοτρῖφ οὐ [ουτατί οοΙογήπα αοῖεπι, ἀπβεπιῖ-- 

(αΐεπι εἰ 1πετίαπι ν][οχῖας Ροϊεπίίαε Πσηϊβοαί, 
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4ξ. 

Καὶ τὸ αὐχμηρὸν “κακόν. 

"Ην μὲν καὶ τὸ οἷον ἄχνην ἔχον αὐχμηρὸν, ἀλλὰ νῦν, 
[ο Ἀ Ν » Σ / 3 ώς / 

ὅτι καν χωρὶς ἀχνης 3, μοχθηρον ἐστιν ἐδήλωσε. 

κοτ.. 
Καὶ οἱ ῥυτιδούμενοι ἔνδοθεν. 

"Ὅταν ὁ ἐπιπεφυκὼς ὑμὴν τοῖς κινοῦσι τὸν ὀφθαλμὸν 
μυσὶν, ὁ µέχρι τῆς στεφάνης ἐκτεινόμενος, ἔκλυτος καὶ χα- 

λαρὸς γένηται, ῥυτιδοῦσθαι συμβαίνει τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔσω- 

Όεν. εἰ γὰρ ἔξωθεν ῥυτιδωθεῖεν, εἴη ἂν οὕτω γε τοῦ δέρ-- 

µατος τὸ πάθος. ὅτι δὲ ἀσθενείας καὶ καταψύξεώς ἐἔστυ 

σημεῖον τὸ τοιοῦτον δηλοῖ καὶ τὸ συμβαῖνον ἐπὶ τῶν πάνυ 

γερόντων" ὁρώνται γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ ῥυτιδούμενοι. 

ΧΣΧΥ. 

ὁσμαίογ εἰίαται ππαίωπα. 

Ἐταί απἶάεπι εἰ Ἡαδεις γε]αἩ Γραπιαπα [ᾳααμάππη, Γεὰ 

Ώμπο, εἰαπηίι βπε {ραππα ΠΕ, πιαἰαπι ε[ε βρπὶβσαί, 

ΧΧΥΙ. 

Ομίφιε ἴιίγο οοτΓιΦαπίμγ, ππαἰωπαι ἀεπιιποίαπε. 

Οπαπάο ππεπιρταπα πα [ο]1ς οσα]απῃ πιονεπ[ῖρας ασπαία, 

αἆ οἴτοπ]απ τα[ᾳε οοτοπαπα αρρει]αίιπι Ῥοττεοία, ἀῑ[ο]ηία 

τε]αχαίαφαο Γιεπί, ἴαπο οσιι]ος Ιπίεσίις οοΥγηραγί αοοϊάτί: 

παια { εκἰετίαδ οοτηραῖ Γαεγ]πε, ο [απα οι[] 1ρβιφ 

Ίαεσ αΏεείῖο. ΙΠπιρος]]ΗΠ{αῖς αίεπα ας τα[Ισεγαἰοηῖ5 Ἠοο 

βρππα ε[[ο {εβήπιοπίο ε[ὶ ἷά, αοά ἵπ ναϊἀε Γεπῖρας οο- 

Ππριίς ἀρίοχαπα ΕΠΙΠΙ οσο] τΙφοῇ ε[ο οετηιηϊἴΗν. 



27 ΙΠΠΟΚΡαΑάΤΟΣΥΣ ΕΠΗΙΗ ΜΟΝ ΣΤ 

Εά. Οµαχί. ΤΧ. [98ι. 989. ] Εὰ, Βα[. Ῥ. (455,) 
χζι 

Οἱ πεπηγύτες καὶ οἳ µόγις στρεφόμενοιυ καὶ οἱ ἐνδεδινη- 
μένου. 

Περὶ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ταῦτα διῆλθεν. οἱ μὲν γὼρ 
πεπηγύτες, ὅπερ ἐσιὶν ἀκίνητου, τελειοτάτην ἐνδείκνυνται 

γέκρωσιν τῆς κατὰ τοὺς μῦς δυνάμεως, ὑφ ἧς ἐκινοῦντο 

πρὀσθεν ὅτ εἶχον κατὼ φύσιν. οἳ δὲ µύγις στρεφόμενοι 
πλησίον Ίπουσυ τῆς τοιαύτης διαθέσεως. οἳ δὲ ἐνδεδινη-- 

µένου παραφροσύνην 1 τρὀμον ἐνδείκνυν- [3851] ται τῶν 

τὸν ὀφθαλμὸν κινούντων μυῶν. ἠίνεταυ δὲ τὰ τοιαῦτα πάντα 
3 3. ΄ , -” ε) -” 

ἐν ὀξέσι νοσήµασι κινδυνώδεσι διὼ τὴν τῆς ἀρχῆς κάκωσιν. 

ή 

κ. 
- νο » ω 
αἱ ὅσα ἄλλα παρειταυ. 

Τίνα ταῦτ ἐστὶν ἃ λέγει παρεῖσθαι τῶν συμβαινόντων 
τοῖς ὀφθαλμοῖς» ἡἢ δηλονότι τὰ κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρη- 

- 

ΧΧΥΙΙ. 

(οπογειὶ εείαπι οοεμἰὶ Φφιΐφιμε υἱἷα νεγίµπιμγ εἰ ἰπίγο ο0Ι-- 

υοἶιωεῖ, ππα[ιιτα. 

Ώε οσοι] Ἠαεο απποφμε ἀῑ[εγιί,. ΎΝαπι οοπογείῖ, Ίου 

εβ. ἀπππορί]ο5, ῬΡοετ[εοΙ[Ππιαπα ε]ας Ρροϊεπίῖας εχ[Πποίίοπθια 

Πση][σαί, α ᾳπα ππ[οα], αααπα παϊαταίεν α[Πεοίί εταΠί, 

πιονεβαπίατ. -Π]αά ἀπίοπι εἲ νὶκ νοτῄ]ες ρτοχίπιππα ἴλα 

α[[οοίτια ἀεο]αταί; ορίοτα απίαιι οσο απί ἀειτίαπι απ 

ΤΓΘΠΙΟΤΕΠΙ 1ρ[ο5 ΠιογεΠΙα πηπ{ομ]οχγαπ ἸπάΙσαηξ, Ἠαος 

ΟΠΙΠΙα ΝΕΥοΟ 1η αομἰῖς αἱ ρετίοι]ο[θ πποχρῖ οϐ Ρρεϊποῖρῖς 

πιοπιὮτΙ ποχαπα οδοτϊπαίατ. 

ΧΧΥΙΠΠ. 

δι σµαε εαείετα ρταειεγπαϊηΕιή. 

Οπἱαοπαπα [απί Ίασοο, αἱαο οσοι] εγοπϊεπίῖω οπη(Τα 

ο[[ο ἀῑοῖί 2 αι [οἶ]μοεί εα 4ππα ἵπ Ῥγας[ασίογαπα νο]απαῖηο 
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Εά. ματι, ΤΧ. [98».] Ἐά. Ῥα[. Ύ. (45689.) 
µένα κατὰ τήνὸε τὴν ῥῆσιν. Ἰν γὰρ τὴν αὐγὴν φεὐγωσιν 
3 δακρύωσιν 3} διαστρέφώνται Ἡ ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου ἐλάσ- 
σων γίνηται 3 τα λευκὼ ἐρυθρὰ ἴσχωσιν ἢ πελιδνὰὼ ἢ μέ- 
λαινα φλεβία ἐν ἑωῦτοῖσιν ἢ λῆμαυ περὶ τὰς ὄψεις ἢ ἐναιω- 
θούμενοι φαίνωνται 3) ἐξίσχοντες 1 ἔγκοιλοι ἰσχυρώς γινό- 
µενοι. προεξηγησάµεθα δὲ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ σὺν τοῖς 

᾿ ἄλλοις ἅπασι καὶ ταῦτα. 

»ὐ’. 

ΠΠυρετοὶ οἱ μὲν δακνώδεες τῇ χειρὶ, οἳ δὲ πρηέες, οἱ δὲ 
οὐ δακνώδεις μὲν, ἐπαναδιδόντες δὲ, οἳ δὲ ὀξέες μὲν, 1σ- 

σώμενοι δὲ τῆς χειρὸς, οἱ δὲ περικαέες μὲν εὐθέως., οἱ 

δὲ διὰ παντὺς βληχροὶ, ξηροὶ, οἳ δὲ ἁλμυρώδεες, οἱ δὲ 

πειιφυγώδεες ἐδειν δεινοὶ, οἱ δὲ πρὸς τὴν χεῖρα νοτιώ- 
ὗσες, οἱ δὲ ἐξέρυθροι, οἱ δὲ ἔξωχροι, οἱ δὲ πελιοὶ καὶ 
τὼ ἄλλα τοιαῦτα τοιουτότροπα, 

Κῴνταυῦθα πάλιν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου προσέθηκε 
3” ” ν Δ -” ομ-- 

καὶ τὰ ἄλλα τοιαῦτα, δια τὸ μµύνας αὐτῷ τὰς ἀδιολόγους 

Ρες Ἠαεο γετρα επιπιεταία {απὶ ο Θἱ Ίποεπι επῖπι {αρίαπί 

αιῖ Ἰαοτπιεπίατ αυιί Ἰπνετίαπίαν απί αἰίεγ αἰίἴετο ΠΙΙΠΟΓ 

Πι αυί αἶδα ταρτα αρρατεαπί απἲ 1π 1ρῇ5 νεπι]ας Ἠνιάας 

αυἳ ηῖρτας Ἠαρεαπί ααῖ Πρριίαάϊπες οἴτομπι οοιι]ο5 αιί [ 

{ι{ρεπί νιἀεαπίατ απί Ῥτοπϊηςηίες απἲ να]άε οανῖ, ΕΒτίαδ 

απίεπα 11 εο ΗΡΓο ουπα αἰ5 οπαπῖβης εί Ίαεο εχΡ]απαγΙπ]Η5. 

ΧΧΙΧ. 

Γεδτίμπι φιαεάαπι Ἱππαιµὶ ππογάαεες [ιωπῖ, φμαεάατῃ νετο 

πατε. Ομπεάατη ποπ ππογάασες φμίάειι αρρατειὲν [ε 

ἴπ[μγβεηίεν. «ῑίαε αμίεπι αοµίαε φμίάεπα, |εὰ φµαὲ ππα- 

πμί εεάαπι. Ομαεάαπι ἰίεο ρεγµγεπῖες, οιμαεάαπα [επι- 

Ῥετ ἀεδιίες εἰ ατίάαεν φμαεάαπα είατη Γαἰ[μρίπο[αε. 

Ῥατίαπι εἰ Ίος Ίοσο ἵπ Άπε [εγπιοπί5 αἀ]εοιί εἰ 1 

Ρεπιφ α]ία, αποπίαια αἳ 1ρίο [οἱαε {εργασια Ἱμῃραςϱ ἀῑῑε- 

-” 
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Εά. Ολατί, ΙΧ. [269. 345.] ΚΕ. Βαΐ. Ύ. (459.) 
διαφορὰς τῶν πυρετῶν ὑποτετυπώσθαι. πρώτας μὲν οὖν 

ἔχραψε τὰς κατ αὐτὴν τὴν οἰκείαν τῶν πυρετῶν οὐσίαν, 

οὐσία δὲ αὐτῶν ἐστὶν, οὐ καθ "Ἱπποκράτην μόνον καὶ τοὺς 

ἀρίστους ἰατροὺς, ἀλλὼ καὶ κατὰ τὴν κοινἠν πάντων ὧν- 

Όρωπων ἔννοιαν ἡᾗ παρὰ φύσιν Θερμασία, μάλιστα μὲν εἰς 

ὅλον ἐκτεταμένη τὸ ζῶον, εἰ δὲ μὴ, ἀλλὼ πάντως, του 
γΣ ἐν τοῖς πλείστοις µορίοις ἢ ἐν τοῖς πυριωτάτοις ὑπάρ- 

χουσα" καὶ πολλάκις γε τὸ μὲν ἅπαν δέρµα θερμασίαν 
οὐδεμίαν σαφῆ ἔχειν φαίνεται παρὰ φύσιν, οὔθ) ἡμῖν τοῖς 
έξωθεν ἁπτομένοις οὔτε τοῖς κάμνουσιν, αἰσθάνονται δὲ 

αὐτῆς οἳ νοσοῦντες ἐν τῷ βάθει καὶ φασι διακαίεσθαι τὰ 

σπλάγχνα καὶ πρὸς τούτῳ γε  ἔνιοι καὶ ἀσσώδεις εἰσὶ καὶ 

διψωώδεις, καὶ ἄγρυπνου. νῦν οὖν ὁ /πποκράτης τὰς διαφο- 

ρᾶς τῶν πυρειῶν γράφει, ὕσαι διαγινώσκονταυ τοῖς {ατροῖς, 

οὐκ ἐξ ὧν οἱ κάμνοντες λέγουσι, [385] ἀλλ ἐξ ὧν αὐτοὶ 
διά τε τῆς ἀφῆς καὶ τῆς ὄψεως ἐναργῶς αἰσθάνονταυ. πρῶ- 
ταυ δὲ εἰσι καὶ κυριώταται καὶ κατὼ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, 

γεπῖῖαρ ἀε[σπαίαο [απῖὲ. Ῥτίπιας 1ἴαπο ἀ[Πετεπίίας Γοτῖ- 

ΡΗί αἳ ρία Ῥτορτία {ερτίαπα ε[[επίῖα αοοορία». Ἐεπίία 

νετο Γεῦγίηπι εξ, ποπ Γεεαπάσπι Πιρροοταίεπι πιοᾷο αἷ- 

ᾳπε ργαοσ]ατί[ῆπιος πιεάίσοδ, Γεὰ εἰῖαπι Γεοαπάππα οοΠΙΠΙΙ-- 

Ἠεπῃ οπιπΊμπι Ποπιῖπαπι Ποίίοηεπα, Ῥγαείει παϊιταπα οα]]- 

ἀῑῑίας, πιαχίτηο απ] επι ἵπ Εοίππη απ]πια]| ο[α[α; π παῖπαςς 

αἲ ΟΙΗΠΙΠΟ γε] 1π Ρ]ασγπαῖ ραγίίριι ναι ἵπ πορί{Πππη] αο- 

οεπ[α. Θαθρίας παπι ππϊνετία ου π]]απι εγ]άεπίεπι 

Ρταείεν παϊμτααι οαάΙίαίεπαι, πε(πε ποδῖδ εχίετῖας {πΥρεΠ-- 

Ώρας, πεαο 1ρῇς ]αρογαπίϊραδ Ῥταε {6 {ειτε γἰάείινς 

Γεά 1π Ῥτο[απάο ϱΟΥΡοΓθ 1ρίαπι αερτοίαηῖες Γεπήπί, ν]- 

{οργαφάθ ΠΕΙ Ιποεπάϊο Παρτατο α]απί: ποππα]Η Ργαείεγθα 

οἵ {α[ιάϊο α[ποϊαπίαν εἰ Ποι]οβ [απῖ αἴηιο Ῥετνίσ]ες, 

Άωπο Ιδίίαν Ηιρροογαίες ΓεῬγίαπι ἀλεγεπίϊας, απαεσππηαε 

α πιεᾷῖοῖς ἀἰσπο[οαπίασς, ΠΟΠ εκ 1δ Ύμαθ ἸΙαροταπίες τε- 

Γοτιπί, [εᾷ εκ 15 9πας 1ρΠ ἰαοία νΙαφαε ενιἀεπίου Ρεζ- 

οἱρίαπί, οππχεταί.  Ῥτίπιας απίεπι [απί εἰ ρταεοῖραα εἰ 

οκ Ῥτορεῖας αἱ ἀῑπι, {ερείαπι ε[επία αοοερίαε, Ύ1αε ϱεν 
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ως ἔφην, τῶν αεὑρεκοῦνη αἱ διὰ τῆς Θερμασίας. οὐ γὰρ ἐν 

τῇ τῶν αρτηριών κινήσει ἡ τῶν πυρετῶν ἐστὶν οὐσία. τοῦτο 
γὰρ ὅπως ἡμάρτηται τοῖς περὶ τὸν ᾿Ερασίστρατόν τὲ καὶ 

(454) «Χρύσιππον, 13δη µἐμάθηκας. {ἡ τοίνυν πυρεκτικοὴ 

Θερμασία τοῖς ἁπτομένοις τῶν πυρξττόντων σωμάτων ἠτοι 

δριµεῖα καὶ δακνωδης ἐστὶν ἢ μετρίως ανιαρα. τὸ γὰρ ἡ- 

δὺ καὶ οἰκεῖον, ὁποῖον ὑπάρχει τῇ κατὼ φύσιν, οὐδέποτε 

ἔχει. καθάπερ οὖν καὶ ἄλλα πολλὰ κατὼ τὸ μᾶλλόν τὲ καὶ 
τὸ ἦττον αλλήλων διαφέροντα τοῖς πέλας ἑρμηνεύομὲν εὐ- 

φημύτερον, οὐκ ἀληθέστερον, οὕτω καὶ περὶ τῆς βραχέως 

ἀνιαρᾶς ὈῬερμασίας ἐἑνίοιέ Φαμεν ὡς οὐδὲν ὅλως ἀνιαρὸν 

ἔχει, προβάλλοντες αὐτὴν τῇ σφοδρὸν ἐχούσῃ τὸ λυπηρόν. 

ἐνίοτὲ μὲν οὖν ἡ Ὀερμασία φαίνεται πλείστη τὲ ἅμα καὶ 

δριμυτάτη, πολλάκις δὲ ὀλίγη μὲν, οὐκ απολειπομένη δὲ 

τῆς δριμυτάτης» ἢ πάλιν δριμυτάτη μὲν, οὐ μὴν πολλή ε. 
καὶ τούτων ἕκαστον ὧν εἶπον ἐνίοτε φαίνέταυ μετ ὀλίγον 
Χθόνον, οὐ κοτὰ τὴν πρωτην ἐπιβολὴν τῆς χειρόε, ὥσπερ 

γε καὶ μειοῦσθαι τὰ κατὼ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φανέντα 

οαἱογεια ἵγαάαΠ{ΙσΣ πεααε επίῖπι αγίογΙαχαπα πιοία Γεργίαπι 

ε[Πεμίῖα οοηἰϊπείανς Ίππο 1π τε ἨΒΠΙΙΘ 410 πιοάο Ἑταίι- 

Πταίης εἰ (τγβρρας λα αοϊπα [απἳ, αας ἀῑάΙοΙβΗ, ΕερτΙ]15 

ἀσιίαν οα]άίας Γεβγιοιίαπίῖα ΟΟΥΡΟΤΕ ἴαηπρεηίϊριας απ 4οΓαπι 

πιογάασεπιαπε ααί πιεᾷΙοοτ]{ευ ππο]ε[ίαπι Γε[ε οΠετεί, [αανε 

εΠΙπ Ἱ]]ιά αἴααπε {απά]ατε, αὐαἱε παϊυτα]Ι οοἱοτί Ιπείῖ 

πε Παφμαπα Ἠαδεί, Ομεπιαάπιοάυπη Ιβίίατ οἱ α]ία Ρ]εταφαθ 

τηα]οχῖ πΙποτίδᾳτε ταϊΙοςθ 1πίες [ε ἀῑΠεγεπίια αἁ[ἰαπίίρας 

5ταΐῖοτα Ἰοᾳπεµάο, (4 π8πι νετΙοΓᾶ, εχκρ]ίοαπηαδ, Πα οἱ σα- 

Μάῑίαίεια Ῥαταπι ππο]ε[ίαπι Ππίεγάαπα πλ] πιο]εβΙ 1βας 

ᾳαε Ἠαβετοε ἀῑσείπαςδ, Ἱρίαπι [ο]]οεί οαἱοτὶ ναϊάε 1Ππ[ε[ίο 

οοπιραταη{θθ. Πίαφαθ ΠΟΠΠΙΠΩΦΠΦΠΙ οᾶ]Ιάῑίας Ρ]ητίπια ]αχία 

ἴοιιε αοετγῖπια νΙάθίαχ, ΤΙΕΓΙΠΙΠ1θ Υ6ΓΟ ΠΟΠ Ῥάαµσοα ουὐ]- 

ἀεπι, [εὰ αἳ αοεττίπια ἀπΤεγεις αιῖ ταγῇαπα αοθγτίπια οπῖ-- 

ἀεπι, [εά ποπ πιμ]ί. ΕΙ Ἰαε Πηπα]αε, αὐῑς ἀῑχί Ιπίει- 

ἆππα α]ᾳιο ΤΕΠΙΡΟΓΘ Ρο[, ΠΟΏ Ῥχίπιο ΓΠΑΙΊπα ΠΙ8ΏΙ5 Ιπιρο- 

Εία αρρατεπί; αιεπιπάπιοάμπα εἳ ᾳµαθ Ρτίπιο ἰαοία ππᾶΡΠβθ 
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κατὰ μέγεθός τὲ καὶ δριμύτητα δύξει σοἱ ποτε µέχρι χρό- 
νου πλείονος ἐπιβεβλημένης τῷ κάµνοντι τῆς χειρός. καὶ 

τοίνυν ἐνίοτὲε μὲν αὐχιμηραὰ καὶ κατάξηρος φαίνεται ἡᾗ Όερ- 

µασία, καθάπερ εἰ λίδου τινὸς ἠψώμεθα Θερμοῦ. πολλάκις 
δὲ φαντασίᾳ τῇ νοτιώδει καὶ ὑγρῷ πάνυ ἀτμώδης, ὧστ αἲ- 
σθάνεσθαι σαφῶς ἀναφερομένου τινὸς, ἐκ τοῦ τῶν καμνόν- 

των σώματος ἀτμοῦ παμπόλλου καὶ τούτων πάλιν αὐτῶν 

ὥσπερ καὶ τῶν προξιρήµένων, ἔνια μὲν εὐθὺς ἐξ αρχῆς 
φανέντα διαμένει, τινὰὼ ὃ᾽ 1του προσαυξανυµένην ἢ διαλυο- 

µένην ἔχει τὴν ἐξ ἀρχῆς φανεῖσαν διαφοράν. ἔνια δὲ καὶ 
γενομένην ἑτέραν οὐδ᾽ ὅλως ἐξ ἀρχῆς πεφυκυῖαν παὶ δια- 
φθειρομένην τελείως τῶν ἐξ ἀρχῆς ἑωραμένων. αἱ μὲν οὖν 

και αὐτὴν τῶν πυρετών τὴν οὐσίαν διαφοραὺὶ τοιαῦταί 
τινές εἰσι. περὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς ὀψόμεθα, πότερον 
γὰρ ὀρθώῶς ἔχει τὰς εἰρημένας ἐφαρμόσαι τῇ λέξει τοῦ {π- 

ποκράτους. ἓν τῷ μὲν τοίνυν φάναι, πυρετοὶ μὲν οἱ δα-. 
πνώδειο τῇ χειρὶ, οἳ δὲ πρηέες, ἐνδείκνυταί σου τὸν λόγον 
αὐτῷ γἰνεσθαυ περὶ τῶν διὰ παντὸς, του δακνωδῶν οῇ 

4ογθδᾳαε γί[αε [απί, ΠΟΠΠΙΙΠΦπᾶπΙ Ῥες Ίοησαπι {επιρις, 

Ἰη]εεία 11 αερτοίαπίοπι ππαπαν ἀιπηπαϊ νιἀερασίαν,  Τβίίαν 

{ᾳπα]ίάα ἀπίετάαπι αἴπο να]άε αγιάα οα]άτίας αρρατεί 

Ρετίπάε αἴαιπε Π Ιαρίάεια αἴααεπι οαἱείαοίαπι Ἱαπραπππς: 

ῬΙεναπιααε Υεγο τογῖάαπι {ο Ἰαππεοίαίαπω εἰ Παἰποίαπι το- 

Ρταε[επίοί, τί Ἰαλτας αάάαπα Ῥενπιπ]ίας εκ ]αρογαπίῖαπα 

6ΟΥΡΟΙ6 6ΠΙΠ4Π6 Ρεγ[ρίοπο [οπμαίασ, Αίαθ Πογιπι τχ-- 

{15 ἀρ[οταπα απεπιαάπιοάππα εἳ ργαεϊοίοταπι (παεάαπι [α- 

πα αἳ 1ΠΙΠο αρραγεηίία Ρεν[ενεταπέ, ΠΟΠΠΗΙΙα νετο αιΐ 

απσε[οεπίεπι ααΐ ἀεετε[εεπίεπι, α41πάε αἲ ΙΠΙ{1ο αρραγι, 

απαλίαίσπα Μαρεπί, ἨοΏΠμ]]α εί αἰίογαπ ΠεΠαα παπα α ΡΓΙΠ-- 

αἴρῖο υ][απα αο ῥεπ]ίας αὐ 15, απαο α ΡτΙποῖρίιο αρραγαε- 

χιπῖ, ἀπεγοηίειι,.  ὨιΠεγεηίῖαο Ἰίαφπε αὐ ἀρία Γευγίππι 

ε[Γεπί]α αεοερίαε Ἰ]αδπποάϊ [απΐ.. Ὠο τε]φαῖς αιπίείῃ ϱρο- 

βετίας νιάορίπωις; Ῥείας επῖπα Ῥεπε εί επιπεταίας ἀ116-- 

χοπίία ἩΗἱρροουταϊῖ γετρὶ αοοομιπποάατε. Όσα ἀῑοῖί 

Ισίίας, {εργες αιπίάεπι αἰίαα ππαπαὶ ππογάασες, 8ἰῑαε νετο 

πη]ΐος, ΕΠΡί βρη]βοαί αἳ 1ρίο ἆε Γερτῖρας Ἱπ ἴοίππι ΠΙΟΥ- 
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πρπέων φαινομένων. ἐπιφέρων γοῦν λέγει, οἱ δὲ οὐ δακνώ- 

δεες μὲν, ἐπαναδιδόντες δὲ, δηλῶν ἐνταῦθα τοὺς ἐξ ἀρχῆς 

μὲν οὐ φανέντας δακνώδεις ἐπικειμένη τῇ χειρὶ µέχρι πλείο- 
νος αἴσθησιν ἐργαξομένους δακνώδη. τούτοις ὃ᾽ ἔμπαλιν 

ἔχουσιν ἐφ᾽ ὧν φησιν, οἱ δὲ ὀξέες μὲν, ἠσσωμενοι δὲ τῆς 

χειρός. ἐν ἀρχῇ γὰρ φανέντες οξεῖς ἐκλύονται κατὰ βραχύ. 
τὸ δὲ ὀξέες ἐπὶ τῆς ταχέως απαντωσης τῇ χειρὶ Θερμασίας, 
ἐνδεικνυμένης τὲ τὴν ἑαυτῆς κἰνῆσιν ὠκεῖαν, «ἀκούειν σὲ 

χρὴ, καθάπερ ὀξεῖς τινας ὀνομάξομεν δριμεῖς, ἓν ἴσῳ τῷ 
ταχεῖς, ὀξέα τε νοσήματα λέγομεν, ὅσα ταχέως διεξέρχεταυ 

τοὺς ἐδίους καιροὺς ἄχρυ τῆς τελευτῆς, εἴτὲ χερσὶν εἴτε 

χειρὶ λέγοις πρὸς τῷ τὰς εἰρημένας διαφορᾶς }ινώσκειν, 
οὐδὲν διοίσευ. δῆλον μὲν γὰρ ἦν τῷ γε νοῦν ἔχοντε τὰς 
τοιαύτας διαφορᾶς οὐ τοῖς ὀφθαλμοῖς, αλλα ταῖς χερσὶν 
αἰσθητὰς εἶναι. προστιθέασι δὲ ἅπαντες ἄνθρωπου καὶ τὰς 

τοιαύτας προσθήκας, ἐνίοτε [9843 φύσει πρὸς τοῦτο ἁγύ- 

ἀποῖριις απ παρα αΡρατεπίΙριθ [ΕΥΠΙΟΠΕΠΙ Πετι. δαῦ-- 

Πείῖεις 1δίίας, ἀΠπαΙῖ, αἶῑας ηοπ πιοτάασεν απ]άσπα, [εά 

Ρο/[ι Ππ[αχρεπίες, Ῥεχ Ὠαεο Υειρα Πραϊῄσαης, Τεῦχος Ἰπίί]ο 

πηοχάασες ἁῑπίαας Ἰπ]αετεπίε ππαπα, πογάαοἰίαίϊ Γεη/[πα 

ἱπ{ογεπίος: οοπίτα Υετο αἴᾳπο Ί[ῇπε Ί]]αο {ο Παρεπί, ἆθ 

απἴρας ἀῑοῖί: αἶῖαε αοπίαε ου]άεπι, {[εά α πιαπα νἱοίαθ, 

1Π1{1ο επῖπαι αοπίας ϱππι αρρατιεχ]ηῖ, ραι]αἶπα τε ίαη- 

ἔπν. Ἔαπι αιίεπι ἀΙοίΙοπεπι αοπῖἴας, ἆθ6 οαἱά]ίαίε οεἰεγῖίαι 

παπι οεεπτεπίε Γαυπιαπε 1ρβΠ5 νε]οσεπι πποίαπα ο[ϊει- 

ἀεπίαο ἴε ΙΠΙε]]Ίσετε ορι5 ει: απεπιαάπιοάαπι αοαῖος αἰ]- 

ᾳπο5 εἰ ἆογες Ποπηϊπαπιαδ; αιιοά Ἰάεπι οε[ῖ αο { οε]ετες 

ἀῑκετῖς. ΄ Αοπίος οεἰῖαπι ΠΙΟΙΡΟΦ ἀἰσῖπιμδ, αΠΙοπη(αθ ΡΓο- 

Ρα ἵεπιροτα παίᾳαε ἵπ Ἠπεπι νε]οσῖίεγ ρετίταπ{[ειηί. θ]νο 

απίεπι ππαπῖραςδ {νε πιπαπιῖ ἀἶσαν, αἆ εοσπο[σοεπἆᾶδ ῬΓαςῬ- 

ἀῑοίας ἀῑΠετοπίῖας πΙμΗ] τε[ετί; αααπάοφι]άεπα ππεηίεπι [8- 

παπα Παβεπ οἶατηπα ο, 1 ροπιφ9 ἀῑΠεγεπίίαν ποπ οοι]1ς, 

{οὰ πιαπῖρις [εη[ι]ος εἰ. Αά]εϊαπί ααίεπι 6ἰ ΟΠΙΠ65 Ίπο-- 

πιῖπες αμαπάοφιο Ἠπ]ηδηιοάϊ αρρεπάϊίοςθ, αἆ Ἠοο παίυτα 
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µένοι, συναυξανούσας τὴν ἐνέργειαν τῶν «λεγομένων καὶ µά- 

λιστα ἐπ ἐκείνων τῶν πραγμάτων, ἐφ ὧν ἐστὶ διὰ πέκµη- 

ρίων τινῶν καὶ σημείων εὗρεῖν τὸ δητούμενον, οὐκ αἰσθη- 

τὴν ποιήσασθαι τὴν διάγνωσιν. οὕτως οὖν καὶ ὁ “/ππομκρά- 
της οὐ µόνον ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου τῶν χειρῶν ἐμνημόνευσεν, 

ἀλλὰ κάν τῷ φάναι, οἱ δὲ οξέε μὲν, ἠσσώμενου δὲ τῆς 
κ. ν ’ -” 3 

χειρός. ἐφεξῆς δὲ τὴν χατὰ μέγεθος αὐτῶν διαφορῶν ἑν- 

δεικνύµενος ἔφην, οἱ δὲ περικαέες εὐθέως, οἳ δὲ διὰ παν- 

τὸς βληχθοἰ. κατά τι μὲν οὖν ἡ τοιαύτη φαντασία γίνεταυ 

τοῖς ἁπτομένοις, ὡς ἤτου πολλὴν εἶναι δοκεῖν 3) ὀλίγην τὴν 
, στ 32 ’ . - 

Φερμασίαν, αὖθις ὀψόμεθα, κνυνὶ ὃ᾽ ὅτο φαίνεται µόνον 

εἰπεῖν ἀρκέσει, καθάπερ γὰρ ἐκτὸς, εἰ καὶ τοὺς ὀφθαλμούς 
τις ἐγχαλύψας ἄφαμτο αλογὸς, Ίτου πολλῆς αἰσθάνεται τῆς 

κατ αὐτὴν οὐσίας ἢ) ὀλίγης, οὐδεμιᾶς ἓν τῇ ποιότητι της 

δερμασίας αἰσθανύμεθα θιαφορᾶον οὕτως ἔχει καπὶ τῶν 

πυρειῶν. ἐνίοτε γὰρ μὲν κατὰ τὴν ποιότητα διάγνωσις 
” 3 να] ” 3 - -” 

τῆς Θερμασίας ἡᾗ αὐτὴ Φαίνεται τῇ καθ ἕτερόν τι σώμα, 
διαφέρειν ὃ᾽ αλλήλων δοκοῖσι ποσύτηει. τῶν ὃ᾽ ἐφεξῆς 

ἆποι, ᾳααα ἀῑοίογιπι ενἰάεπί]απι αασεαπί εἰ ἵπ 115 τερις 

11ΗΑΣΊΠ16, 11 απ]ῦιδ Ρε οοπ]εσίιγας ααδάαπι εἰ σπα, Ποπ 

Ρε {επ[ογῖαπι οοΡΠΙΗοπεπι αιιοά αιαετίίας, Ἰπνεπίτο Ἰ- 

οεί. ἹΤία εισο εἴ Ηἱρροοταίεδ πο [οίππι [εγπιουῖς ΙΠΙ{1ο 

ΙΙΑΠΙΜΠΙ ππειηϊπΙξ, {[εά οἰἴαπι οιιπι ἀῑχκιί: αἰῖας αοπἰαθ 

αμίάεπι, Γεὰ 4παθ α παπα νιἠουηίαν.  Αί ἀείποερο {ε- 

Ἐτίωπα 1Π πιαρηϊαάΙπο ἀηεγεπίϊίαπι ἀεπιοπ[ίγαις, Ἰπαπ]ί 

αῑας ΓΠαίϊπι ρετατεηίςς, 8αε 11 1οἱ1Π1 ἀερί]ε, οὗ αι 

1σίίιν Ἰα]α5πιοάΙ 1πιασο {απρεηιδιις [ε[ε οὔεταί, αἱ πιπ]ία 

αιέ ραισα οα[ά]ίας υἰάεαίατ, ἵπ Ρρο[εγηπι τε]είαπαςς 

ηης [οἶαπα αιιοᾷ Πία αρρατεαί ἀῑχΙ[ε αραπάε ε[ι Όπεπι- 

αἁπιοάμπι οηίπα 1 εχἰεγηῖς, {Π οοι]15 α15 νε]αῖῖς Παπι-- 

Ώ]ᾶπΙ ἰεἰΙσεπί ααί πιπ]ίαπι [επηεί 1ρῇβας {αρβαπίίαπα αιῖ 

Ῥαΐσαια, πη]]απ 1 εἰατιογῖ5 απαλίαίε ἀῑπεγεπίῖαπι Ρεγεῖ-- 

ΡίεΏδ. Ἠοο ΙΙάειη πιοάο 1π {εργριας Ἠαρεί; Ππίεγάπα 

παίηφμε οα]οχῖ [εοππάμπι απαλίαίεπι ἀἰσπο[ῖο εαἆεπι ΟΙ1Πι 

Ἶ]]α αρρατεί, α«ααο 1Η αο οοτροχε Π{, Γεὰ πι] αάϊπε πα 

εν {ε ἀἰΠεινο; ν]άἀεπίαν. Ἐκ νειρῖς απἴεπι Γεπεπίίρας 



χαάΙ Τ441ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΟΛΗ ΝΠΗ4 4. γα, 

Εάν Όμασι. ΣΧ. [081: 1 Τὰ, Ρα[, Υ. (454:) 
εἰρημένων, τὸ μὲν ξηροὺ σαφὲς ἑκανῶς ἐστὶὲ, τὸ δ᾽ ἄλμν- 
θῶδες ασαφές. οὐ γὰρ ἀφῆς αἰσθητὸν, αλλὼ τῆς γεύσεως 

µόνης τὸ ἁλμυρόν ἐσιυ. ἐστι δὲ μᾶλλον ἀσαφὲς τὸ ἐφεξῆς 

εἰρημένον, ἔνθα φησὶν, οἱ δὲ πεμφιγωδεες ἐδεῖν δεινοί. 

εὑρίσκομεν δὲ ἐνταῦθα διάφορον τὴν γραφήν. ἐν μὲν τοῖς 

πλείστοις τῶν αντιγράφων προκειµένου τοῦ ἐδεν τῷ 

πεμφιγώδεες, ἐν ὀλίγοις δὲ μετὰ τὸ ἐδεῖν καὶ τὸ δεινοὲ 
προσγἐγραμμένον. μόιον δὲ τῶν ἐξηγητῶν εὗρον οὕτως γὲ- 
μίας εἰδότα ο σος ᾧ καὶ 2ήητρόδωρος ἠχυλούθη» 

σεν ὅσοι τ΄ απ αυτῶν εἰσὶ µέχρι νῦν. καὶ μὴν κατ Ολί- 

γιστα τῶν ἀντιγράφων εὗρον ἁπλῶς γεγραµµένον, οἱ δὲ 
πεμφιγώδεες, οὔτε τοῦ ἐδεῖν οὔτε τοῦ δεινοὶ προσγεγραµ- 
µένου. τοὺς μὲν οὖν ἁλμυρώδεας ἐπὶ τὴν ἀφὴν ἄγων τις 
ἐρεῖ τοὺς ὀδαξησμόν τινα ποιοῦντας εἶναυ τοῖς ἁπτομένοις, 

ὥσπερ ὦφ ἅλμης τὲ καὶ πάντων τῶν ἁλμυρῶν γίνεται σω- 
µάτων. τοὺς δὲ πεμφιγώδεις, τοὺς πνευµατώδεις. αἰσθα- 

γόµεθα γαρ πολλάκις ἀναφερομένης διὰ τοῦ τῶν πυρεττόν- 

Π]]αά ατγιάαο {[αἰῖς οἶαγαπι ει, Γεά ατ]]αά, [α]Ι[αριποίας, οἳ- 

{οπταπα: πε(πε επῖπι [α][απι ἰαοία, {[εὰ ἰαπίαπ ση[αία 

ΓεπβΡῖ]ε εἴι. ΕΙ νετο αἀἆμιο πιασῖ οΡ[ουγηπα, ααοά [ε- 

απϊέας, «παπι ἀῑοΙΕ, αἰ]ας πεμφιγώδεες, αἀ[ρεοίι ἐεττρῖ-- 
Ίε-: παπι Ἠοο Ίοσο ἀϊνεγ[απι [ογ1ρίαγαΠι ΤΘΡΕΤΙΠΙΠδ, Ἶπ 

Ῥ]γ1πιϊς ααίάεπα οοΙοίρις Ἰμῖο νοοί, πεμφιγώδεες, αἀ]α- 

οεί Ἠπεο, αἀ[ρεοία; 1η ραιοῖδ ροβ απο νοσεπα, αἀ[ρεοίια 

εἳ Ίαεο, ἱεγθί]ες, αἀ]εοία ε[ι, ΘὈοἱαπι απίεπι 1ΠίεΓ εχ- 

Ῥ]απαίοτες Ῥαβίπιπι Ἰπνεπὶ, απῖ εκεπιρ]ας Πα [ογιρίαπι 

αρπο[οεγεῖί, «πει Μειγεάογας [οηπαίας εβι οἱ ααἱεαπᾳαθ 

αὓ 1Ρ[5 υ[ᾳαπε αἆ Ἠοο ἀοτίναίί {απί, πΙ]]οπΙΠαςδ ἵαπιεπ 

1η ῬΡαποϊ[μπιῖς οοαιοῖρας Ππιρ]ιοϊίετ [οπρίαπι 1πγεπί, α[θα 

πεμφιγώδεες, Ἠεηιε Ίπο νοςθ, αἀ[ρεεία, πεφιιο Ίαο, {εγ- 
απ1ρ]]ες, αἀά ία. Θδα]Γασιποίας αιίειαῃ Γεργες αἆ ἴαοίιπα αῖ- 

απῖς τεάῖσεμ», «ας ε[ε ἀῑοεί, αααε ργατίαπα Παπεπι αο 

πποΥΓΗπι {απσεπῖρας Ἱπ[ογάπε, αἱ α ππατῖα εί τε[αιιῖς [α]-- 

Π5 οοτροτίραφ. εχο]ἰατί [οἱεί, Ῥεπιρ]μ]σοἆεςς αὐίεπι {ερτες, 

Ἠοο ε[ι [ργιΠρας αΠαεηῖες Ἱπίετρτείαππισς Γεπίάπιδ επῖπι 
4 
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των δέρματος αερώδουο τινὸς ἀπορῥοῆς, ὡς εἴ γε μὴ τού- 

τους, ἀλλὰ τοὺς μετὰ φλυκταινῶν λέγει, παραλελοιπὼς ἂν 

εἴη τῶν ἀναγκαίων τινὰ διαφορᾶν, ἐκ τοῦ γένους τῶν προ- 
ειρηµένων, ὅσας ἔφην εἶναι κατ αὐτὴν μάλιστα τὴν οὐσίαν 

τῶν πυρετῶν. «ὡς γὰρ δακνώδες ἰσχυρῶς 3 σφοδρὸν ἢ ξη- 

ρὸν ἢἢ αὐχμηρὺν εἶναι φαίνεται τὸ τῆς Φερμασίας εἴδος ἐπὶ 
πολλῶν πυρετῶν, οὕτω καὶ πνευματώδὲς, αἰσθανομένης τῆς 

χειρὸς ἀναφερομένου τινὸς ἐπ αὐτὴν πνεύματος, ἐνίοτὲ μὲν 
ἀτμώδους, ἐνίοτε δὲ ξηροῦ. πλείω δὲ σηµαίνοντος τοῦ τὲ 

πέµφιγος ὀνόματος ἄλλος ἄλλων τῶν ἐξηγητῶν προχειρι- 
σάµενοο, ὧς ἓν µόνον ἐκεῖνο. σημαῖνον, ὅπερ αὐτὸς βούλε- 

ται, πιθανὺς εἶναυ δοκεῖ τοῖς ακούουσιν. Ίρκει μὲν οὖν 
ἴσως εἰρῆσθαι πεμφιγώδεις πυρετοὺς τοὺς πνευματώδεις, 

ὅτι τε τοῦ γένους ἐστι τῶν ἄχρι δεῦρο γεγραμµένων δια- 
φορῶν, ὅτυ τὲ παραλελοιπέναι δόξει ταύτην, εἰ μή τις 

ἀκούσαιεν. οὕτως. ἀλλὰ καὶ τὸ προσκεῖσθαι κατὰ τὸ πλεῖ- 
στα τῶν ἀντιγράφων τὸ ἐδεῖν τῷ πεμφιγώδεες ἀναγκαῖον 

ΡΙογαπιηιιε ρετ {εὈγοϊίαπίίαπα οπἴεαι αΌγειαι φπεπάαπι Ἰα- 

Ἠέαπι αἰΠαοπίθπι, Οποά π]ῖ ίαΐοςδ, Γεά οα5 ᾳπαε ου ῥριι- 

Πιι]] [απὲ, Ραπιρμάσοἆεες {εῦγεδ αμ15 ε[[ο νε]έε, αἰἴααπι 

εκ ποσε[ατ]ῖς ἀῑπεγεπηϊς Ῥταείεγπι]{ετ, εκ Ρταςαἰοίαγιιπα 

νιάε]]οεί 6ΕΠ6ΤΕ, «ια αὐ αρία ππαχήηο Περτίαπι ε[επία 

α[Γαπαῖ ἀῑκίπιας.  ὉὈς οπίπι πιοτάακ να]άε απί γεµεπιεης 

αιῖ ατίάα απί [ᾳπαἱεπς ἵπ πια] Γερτῖρας οαἱοτῖ [ρεοῖες 

ε[[α νυἰάείιν, Ἱία οἰῖαπι Παἰπο[α πιαπα οιεπάαπι ἵπ ἐρίαπι 

(ρίπίίααι εκἰ]οπίεπι ΠΟΠΠΙΠΩ Πα Πα[ποίαπας  ΠΟΠΠΙΗ-- 

απαπι ατἰάσπα, Ρετοιρίεμίο. Ύογαπα απαπα Ρ]άτα Ίος ρεπη- 

ΡΕΐκ Πραϊβσεί, αΠιά αἰῑας οχρ]απαίος αοοΙρίεηθ, ἴαπφιαπι 

παπα 1]]αά Γοἶαπῃ ᾳαοά ἀρίο Ρρο[α, Πσαϊβοεί, Ῥτοβαρϊ]5 

αιϊοπίδας ο[ο νιάείατ. Εονίαα Ιδίιν [απο [αἱῖ ε[ὶ ᾱἷ-- 

πῖᾖο, Ροεπιρμὶσοάεες [εῦνος Παϊπο[ας ο{ῖε, Ποιο ἵπ ϱε- 

πεγο Ἰαοίσπιι ἀῑοίαγαπα ἀῑ[πογομίϊαγαπι οσοπ/{εγί εἰ εαπη, απιῖ 

ΠΟΠ ία Ἱπ[ιε[[οχείῖ, απο ἀλ[ετεπίίααα ρταεϊετη[ε νι-. 

ἀοχί. Αί απ ἵπ Ρἰετίσᾳιο εκειιρ]αχίραδ Ἠποο νοκ, αἆ- 

[ρεσία, 1ά, ρεπιρ]άροάεες, αἀ]εοία Πἴ, ποοείε πορίς ε[ 
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ἡμῖν γίνεται καὶ 7θαμματικῆς αδολεσχίας ἐφάψασθαι, χρη-- 

σίµης ἐνίοτε καὶ αὐτῆς εἰς τὰ τοιαῦτα 7εομένη. ακριβε- 

στερον μὲν οὖν περὶ τῶν ὅη- [585 ] τουµένων παρ {ππο- 

κράτει λέξεων, ἑτέρωθυ πεπραγματεύµεθα, νυνὶ ὃ᾽ ἀρκέσευ 
τοῖς γθαμματικοῖς ακολουθήσαντα κατὰ τὴν ἐκείνων διάτα- 

ξιν εἰπεῖν 5ο περι τῶν κατὰ τὴν πέμφιγα σημαιφοµένων. 

δοκεῖ μὲν γαρ αὐτὴν ἐπὶ τῆς πνοῆς με, ἐν Λόλχοις 

λέγειν, 

:'4πῆξε πέμφιξ ᾿Ιονίου πέλας πόρου, 

καὶ αὐτὸς ἐν Σαλμωνεῖ Σατύροι" 

καὶ τάχ ἂν Κεραύνια 
πέμφιξι βροντῆς καὶ δυσοσµίας βαλου. 

«Αἰσχύλος δὲ ἐν Π1Προμηθεῖ δεσμώτη" 

εὐθεῖαν ἔρπε τήνδε. καὶ πρώτιστα μὲν 
Ῥορεάδας ἠδεις πρὸς πνοὰς, ἵν εὐλαβοῦ 

σταΙηπιαίίοαπα ραγτα]ίαίεπη ἀπίεγάαπι εί 1ρίαπι αἆ Ίαοο τ]- 

Ίεπι αἰπρετε. Θεά εχαοίῖᾳς απἰάεπι 4ο οΡ[οατῖ αραιά 

Ἡϊρροογαίεπι ἀῑοοπῖρις α)ρί Ῥγορτίο οροχο 6βίπηδ, 1π 

Ῥταε[εηίῖα νεχο [αφ επί, πιο ϱταππιαΠςοτάπα ἀῑοία [εατι-- 

απ. Γεοππάαπ ΘΟΣΗΠΙ Ῥ]αοϊάα ἆε νοεῖς Ἠπ]αδ, ρεπρ]ία, 

Πρπ]ᾗσαϊϊς αλαπ]ά ἀἴοετο. Ὑπάείαχ επῖπι Φορμοσ]ε 1ρ[απι 

1π Οο]οβῖ5 Ῥτο Παία αοοΐροτο» Πία ἀἴοεμα. 

4δάιμσε Ῥεπιρ]αία, ποπ ΡγοΡε υεπεὶ /Γεεωιαϊ. 

ΕΙ Ιάεπι 1π ΦῬα]απιπε Βαϊγτίδ: 

Ει Τουε μίῖφιε εεγαιπία 

Ρεπιρηριδις ἑοηῖιγιῖ εἰ ἐειγὶ οᾶογὶς οεειραυεγήιὲ. 

Αε[ομγ]α5. απίεπι 1Π Ετοπιεί]εο : 

1)ενίποίε τεεία, 

Ἠερμεπᾶο αιμίετω εἰ Φμ,απα ΡΤΙΠΙΜΤΗ οφ μϊώετπ 

Ῥογτέαε νεπεγὶς αἆ αι εαρε 
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βρέµον καταιγίζοντα μή σ᾿ ἀναρπάσῃ 
δυσχειµέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀκτίνων αὐτῶν δοκεῖ χρῆσθαι τῷ τῆς πέμφιγος 

ὀνόματυ «Σοφοκλῆς ἐν Κόλχοις κατὰ τάδε (455) τὰ ἔπη" 

καπεθαύμασα 

τηλέσκοπον πέμφιγα χρισέαν ἐδῶν. 

οὕτω καὶ «4ἰσχύλος ἐν Ξαντρίαις " 

ἃς οὔτε πέμφιξ Πλίου προσδέρκεταυ 
οὔτ ἁστερωπὸν ὄμμα -Ίητώας κόρης. 

ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὁ αὐτός φησιν ἐν Προμηθεῖ" 

᾿Εξευλαβοῦ δὲ µή σε προσβάλλη στόμα 

ΤΙέμσφιξ πικρὰ γὰρ κοὺ διὰ ζόης ατμιοί. 

καὶ ἐν ΠΠενθεῖ : 

2ηδ᾽ αἵματος πέµφιγα πρὸς πέδῳ βάλης. 

Εγεπιιίηι ΙΥΥΜΕΠΙεΤΙ ε 

Τε ταρἰαῖε Ῥγοσεἰίο[α Ρεπαγ]ὶρε εοπυεγἰεπς γερεπίο. 

ΕΙ Ρτο τας 1ρῇ8 τπ{ῖ νυἰάείας Ἰαο νοσε, Ρρεπιρἡίκ, Βο- 

Ῥ]ουσ]ες ἵπ Οοἰομῖς Ἠϊ[οε οαγπηπῖρας: 

Ειε μιῖφμε αἀπιίγαιις /Γ μπι λος 

6οπιεπιρίαης ρεπιρμίβα αµγεαται ἐπειῖειμς 

Τία εἰ Αε[οεμγ]ας: 

Εκ αἀνετ[ο πεφµε ρεπιρΕίω [οἷίς αἄ[ρίοῖειγ πεφιε 

[μάεγειµτι 

Οἱ Γιαιοπίαε ριε]]αε 

Ῥτο ΡπΏία απίεπι 1άεπι αοεερῖῖ ἵπ Ετοπιείμεο: 

ΈῬεπε «αυε, πε εἰδί ἰποϊᾶαξ 

Σεπιρ]ίως απιαγα επῖπι εἰ ρτο γῖία Πα[ίεις. 

Τη Ρεπίμεο ᾳποφιε: 

Λε [απριὺιὶς νετο ρεπιρ]ίρα ἵπ [οἶμπι [ματ[εγ. 



Κάῑ Γ44ΗΝΟΊ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΟΠΝΙΜΑ 4. 8 
Εά. Οµάτι. ΙΧ. [35.1] Εὰ. Ῥα8. Υ. (405.39 
ανν - , ω- Ἆ / ω ” Ε΄ 

ἐπὶ δὲ τοῦ νέφους ΄ ὃοκει τετάχθαι κατὰ τὀδε τὸ ἔπος ἐν 

Σαλμωνει «Σατύροις παρα 2οφοκλεῖ" 
9 ωμά ”/ 3 1. Ν 

πέμσιγι πᾶσαν οψιν αγγέλῳ πυρος, 

καὶ παρ βικῳ' 
΄ 

πυκινὰς πέμφιγας πιόµενου. 
ᾗ . ; ” ΄ 

λέλεκται δὲ οὗτος ὃ λόγος αὐτῷ κατὰ τινα παραβολὴν ἐπὶ 
χειμαδομένων εἰθημένην. διὸ καὶ τῶν προγνωστικώὠν οἱ 

"πλεῖστου ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς ὄμβρους σταγύνων εἰρῆσθαί 
, ζ τε 

ᾷασι τὰς πέµφιγαςο. ὁ δὲ Καλλίμαχος ὧδε" 
κ Ἡ 9 ιά 

μὴ διὰ πεμφίγων ἐνάγουσιν έα. 

ὁ δὲ Ἐυφορίων οὕτως 
; ᾽ . ’ 3 ΄ / 

ἠπεδαναὶ πέμφιγὲες ἐπιτρύξουσι Ὀανόντα. 
ΐ ς. ” ’ 

τὰ μὲν οὖν ἐκ τοῦ πέμφιγος σημαιγόμενα καὶ δὴ λέλεκται, προ- 
- { ; Φε. 3 -” 3 ν 

είρηται δὲ καὶ περὶ τῶν δύο σήμαινομένων ἐξ αὐτῶν, ἐπειδὴ 

πάντες τῶν ἐξηγητών οἳ ἄριστου καὶ κατὰ ταῦτα ἐδέξαντο τῇ 

λέξει κεχρῆσθαν τὸν Γπποκράτην. νυνὶ δὲ τῶν εἰρημένων ση- 

μαινομένων ἐγχωρεῖ πρασθεῖναυ καὶ ἄλλο τρίτον, ἵνα πἐμφιγώ-- 
3 / 3 -” Δ ’ Δε. 

δεις ακούσωµεν εἰρῆσθαι τοὺς οἷον σπιν Όηρων ἐξαλλομένων καὶ 

Ῥνο περι]α εἴῖαπι ροβία ε[Γε ν]άείαν Ίιοο 1π οαγπιῖηε αριιά 

Ῥορ]μοσ]επι ἵπ ῥαἱαιῖπο ΒαϊΥΓΙ8: 

Ῥεπιρ]ῖσε οΊππεπι ἰαγᾶε τιάεης 1ᾳηῖς. 

Εἰ αριά [Ῥγειπι: . 

Ώεη[ας ρεπιρ]ίρας εροῖῖ. 

Ειείας ε[ὶ απἱεπῃ αΏ ϱο [ΕεΓΙΠΟ Πῖε Ρες (αΠάαΠι ϱΟΠΙΡΕΒΥα-- 

ΏἼοπεπι ἆε 15, «πας Ργουε]]α Ιαοίαπίας», σι [οιίαπα, Ἰ- 

εἶγοο αἳ Ρ]ιχϊνηί ες 1 ααὶ Γπίπγα ργαε[ασίαη!,. ἆε ΠΗ]Π]1ς, 

ᾳπας Ρεν ἵππρτες οπές, ἀῑοίας ε[Τε Ῥεπιρ]ίσας α]απί. θεά 
0α1]πιασ]ας απο Ἱπ πιοᾷµπι αἲξ: πο Ρεν Ῥεπιρ]ῖσας Ἱπ- 

ἀπεεπίῖρας Ρειπη]ίίε. δε ΕαρμοτίοἨ τα Ἰπφας: Ε]οτί- 

Ῥας Ρεπιρῃῖρες αἀπιιγπιπταπί Πποσίμῖ, Γοπηρ]]σίς Πίασε 

Πση][οαία Ίαπα τεσεπ{αῖπωας, ἆθᾳῖΠε ἆπορας εκ 1 [αρτα 

ΠΙΘΠΙΙΟΠΕΠΙ {εοΙπιὰδ, αΎαοᾷ οποῬ γιἀε]οεί ορ εχρ]α- 

παίοτες Ἡἱρροοταίεπι Γ{εεππάαπα Ί]α Γεππιοπεπι {απ Γεοῖ[ζε 

νο]παγαπί, Αί πμΠο πΠηοάο ἀῑοί1 Πσπιβεα[ϊς εἰ α]τπά {εγ- 

σπα αἀ]εο][ε ουπνευῖί, παπί ρεπιρµΙροάεες Γεργες εας Ἱη- 

6ΑΙΕΝΙΕ5 ΤΟΛΙ. ΚΝΙΙ. κΕικ 



ορ) ΙΠΙΟΚΡΑΙΤΟΙΣ ΕΠΙ Ην 31) 

μά. ΟΜατι. ΙΧ. [205. 996.] Κὰ. Ῥα[. Ύ. (455.) 

ὠπαντώντων τῇ χειρὶ φαντασίαν ἀποστέλλοντας' καὶ εἶεν 

ὢν οἱ τοιοῦτου πυρετοὶ συνθετοί τινες ἐκ δυοῖν ἁπλῶν τῶν 

δη προειρημένων, τοῦ τε πνευματώδοις καὶ πυρώδους. 

ἐναντιωθήσεται δὲ τῇ ἐξηγήσει ταύτῃ µόνον ἕν Υ, ἓὲ προσ- 

κέοιτο τῷ πἐμφιγώδεες τὸ ἐδεῖν. εἰκότως οὖν ἀφηῃρήκα- 

σιν αὐτό τινες. οἳ δὲ οὐκ ἀφελόντες ἤτου τοὺς μετὰ φλυ- 

κταινῶν Ίκουσαν ἡ τοὺς τῆς ψυχῆς ἁπτομένους. ἐπεὶ δὲ 

οἱ μετὰ φλυκταινῶν ἀπὸ συμπτώματος ὀνομάδονταυ, πιθα-- 

νῶς ἂν ἀκούοιμεν ἀπὸ συμβεβηκότος οὕτως αὐτὸν ὀνομάξειν 

τοὺς λοιμώδεις πυρετούς. ἔτι }ὼρ ἀμέλει καὶ τοῦ ἕν τυ 

πυρειῶν εἶδοο. ὅτι ὃ᾽ ἐν αἰτῷ φλύκταιναι γίνονται καὶ ὁ 

Θουκυδίδης μαρτυρεῖ γράφων οὕτως" καὶ τὸ μὲν έξωθεν 

ἁπτομένῳ [386] σώμα οὔτε ἄγαν Φερμὸν ἦν οὔτε χλω- 
ρὀν, αλλ) ὑπέρυῦρον, πελιδνὸν, φλυκταίναις µικραῖς καὶ ἕλ- 

κεσιν ἐξηνθηκός. ὕσου δὲ τοὺς τῆς ψυχῆς ἁπτομένους 

πυρετοὺς εἰρῆσθαί φασι πεμφιγώδεις, πὀθῥω τῆς προκει- 

µένης τῶν πυρετῶν διαφορᾶρ ἀπεχώρησαν. ὠνόμαξον γὰρ 

(εἸῆραπια5, 41αε νο]αίῖ [οιπ]]αγαπι εχβΠεπ ΙΙ απ. πιαππῖαιιο 

ποῄγας οοσιΙγ[αΠΠΙ πα Ἱπασίποιη χγοάἁσηξ, αἴααε Πα]αδπιοάΙ 

{ερτες εκ ἀιιθρις Ππιρ]οῖρας Ίαπι ΡγαεάΙοίί οοπιροβίαε 

Γαογῖηῖ; Παϊπο[ις [ο]]οεῖ αἴηιο Ισπεῖ, Ππῖο απίεπη ἀες]ᾶ-- 

γαιοπί [οἰαπι α]]ιά αἀνοτ[αβί{γ., ᾳ Ἰιῖο ἀῑοίῖοπί Ῥεπι- 

Ρ]!σοἆεες αἀ]ιοῖαίας Ἠαεο αἀ[ρεοία. ΊἈοπ Ἱπππεγίο 1Ιρίας 

απϊάαπι Ἠαπο αββαεταπί, Οἱ πον αρβι]εταπΕ απίεπ, απ 

{εῦγες οἵπι {1ρεγοι]]ς Ππ{εΙ]οχεταπί απἲ οα8, πας αΠΙΠΙάΠΙ 

νιπαπί, Εί αποπίαπ πι ἴάβοτοιι]] Γερτες α [Υπιρίοπιαϊε 

οοσποπιπαπίας, ῥτοβαδ]ίετ [απο α [Ὑπιρίοπιαία 1ρ[απα 

Ρε[ι]οπίες Τεῦγες ἀεποΙπαγο Ἰπ[ε]]ίσογα Ρο/[ἵαπιας:. ε[ 

οΏΙΠα τεύετα εἰ Ἠαεο πα Γεργίαπι [ρεοῖε. Όποί απίεπι 

1 τρία 1ρετου]α οταπίαχ οἱ Ἐμαογάϊἰάος ἰε[ίαίας, Ἱῑα [οτ]-- 

Ῥομς: Εί εχίετῖας αιϊάειι {αωσεπῖϊ οοΓραδ πεφαο να]άε 

οαἱ1άάπα εταί, πεφιιε γ]γάε, [εά [αρναρταπα, Ἠνιάαπας ἴι- 

Ῥεγοιμ]]5 εχὶσιῖς εἰ α]εεγίρις εΠ]ογείεςεη». ΔΑ απἵεαπααε 

{ερτες απίππαπι Ἰαεάεπίος ροιιρ]]σοἆεες αρρε]]αίας ε[Τε 6οἩ- 

(επάαμΕ, Ίοηβο α Ρτοροβία ΓεὈτίαπι «ἀνιβοπε αρειγαΠί: 



ΚάΙ Γ41ΗΝΟΤ ΕΙΣ 4ΑΤΤΟ ΣΠΟΠΝΗΠΙΑΙ 4, αα2 
κ ο 

ΕΚ. Οµατι. ΙΧ. [9ε6.] ΓΕ. Βα[. . (195.) 
», -ω - ’ Ν «» 

ἔθιοι τῶν παλαιών καὶ σρενιτικὀν τινα πυρετὸν, ὥσπερ 
3 ’ Δ Δ Δ λ 3 / 

᾽αμέλει καὶ ληθαργικον καὶ πλευριτικον καὶ περιπνευμονικόν. 
ον] ς -” ’ ο ες’ , » 5. 

αλλ ὁ νῦν προκείµενος τῇ ῥήσὲει καταλογος τῶν πορειών 
9 4 - λ Ν / » 9 φ χ , 
απὸ τῆς κατὰ τὴν Ὀερμασίαν διαφορας ἔστι, ἓν Ἡ ὀίναται 

Λ ς , ιά ο) Δ 

καὶ ὁ λοιμώδης περιέχεσθαι, σηπεδονώδες έχων τὸ δερμὸν, 
.) 3 ; / Δ Π 5 

ὁ φρενιτικὸς δὲ οὐ δύναται διά τε τὸ μὴ σύνηθες εἶναι, 
έ ’ ” ε, ΓΙ - 5 ’ - 3 , 

καῦάπερ ἄλλοις, οὕτω καὶ τῷ Ιπποκρατὲι πυρετοῦ ἰδέαν 
, - . πως ’ «’ ε 

ὀνυμάδειν τὴν φρενῖτιν, οὔτε απὸ συμπτώµατος, ὥσπερ ὁ 

τὰς φλυμταίνας }εννῶν εἴη λελεγμένος, ἐν ταῖς εἰρημέναις 
- 3 Δ ’ ’ .) ./ 

διαφοραῖις αὐτον περιέεχεσθα»» καῦαπερ καὶ τοὺς ἄλλους ὧν 
᾿ ΄ ε « .) ” - 

αριίως ἐμνημόνευσεν. εὑρίσκεται γαρ ὁ τῶν φρενιτικών 
Ν 5, ιά ς / 

πυρετὸς τὴν Θερμασίαν ἔχων δακιώδη διὰ παντὸς ὅμοιόνως 
3 Π - ς: ” τ; 9  ” 

ἓν παντὶ χρύνῳ τῆς ἐπιβαλλομένης ἀφῆς, ὧστ εἰρῆσθαι 
- 4 ’ 3΄ -” ι) - 3 3 γε 4 ’ 

πρῶτον ἁπάντων αὐτῶν. οικοῦν ουὐδ᾽ ὕσοι τοὺς ἁλμυρώ- 
ἡ Ν 3 «ο. 3 . ” ᾽ -- - ΄ 

δεις πυρετοὺς εἰρῆσθαί φασιν απὸ της αυτοῖς τοῖς κά- 
Β ” Β Π Γ , 

µνουσιν ἓν τῷ σιύµατι γινοµένης αἰσθήσεως, αποδεξόµεθα 
πι , δα Δ ε ε / ε / 

τὴν ἐξήηγησιν αὐτῶν. «φαίνεται γαρ ὁ {πποκρατης ἁπάσας 

ἐφεξῆς τας πρὸς χεῖρα διαγνωσεις εἰρηκέναι, κατὰ τὴν τῆς 

ποπ] επΊπα νείθγες πιεᾷῖοί οἱ {εμγοπι αααπάαπι Ρ]ιγεπί- 

Έσαπι αρρεϊ]ανεταπί, αἀεπιαάπιοάμπι [απε εἰ Πε[]ατρίσᾶτι 

εἰ Ῥ]ευτίῖσαπι εἰ ρεγϊρπειπιοπίσαπῃ. Φε Τεβγίαπη ΕΠ ΙΠΠΕ- 

ταϊῖο Ἠμπο ἵπ Ῥτας[εμίϊ [ΕΓπΙΟΠΘ Ρτοροβία α ἀῑΠεγεηίία 

σα]ογῖς αεοῖριίατ, [ας απα εἰ Ρρε[ι]επς {Πεῦτῖς Ραγ]άπα 

σαἱογεπι Ἰάβεις εοππετί ΡροϊεΠ. ΕΒΙτεπ]]σα ποπ ῥροίείι, 

απΠπα Πο αἱ], ία εἴ Ηἱρροοτα πιο Πί Γεῦγῖ [ρεσῖεπι 

Ργεπτ η α[ἴετετε; πεφιο α [Υπιρίοπιαϊε πυηπουραία, ϱὐᾶ- 

5 εα εβ, 4παάε ρι/[η]α5 εχοϊίαι, 1π ἀῑοίιῖ ἀῑβετεπ[]ς αὐ 

1ρ[ο Ἱπο]αδτίς, αἀεπιαάπιοάυπα πεφαθ αἶίαε;, 4ΠᾶΥΙΠΙ ῬΡτο- 

πἰπιοθ ΠΙΕΠΙΙΟ Γαοία ε[ί, ΡΙΙΓΕΠΙΙΟΟΓΗΠΙ ἨΠαπΙαπε {ερτὶδ σα- 

Ίογεπα αβετε πιοτάβοθιη ΙΠΥεΠΙΗΥ Ιπ ΟΠΊΠΕ «οτρις αεαιιά- 

Βηίες εἰ οπιπΙ Ππ]εοίας πιαΏς ἴειπροτε ρετ[αζαπα; αματε 

Ρτῖπια ΟΠΙΠΙΗΠΙ αρ[αγαπι ἀῑεία εἰ. Ἱίααπε πε(Ιε ΘΕΟΓΗΠΙ 

{π{εγργείαἴοπθπι αἀπιήπιας, απῖ [α][αφ {εῦτες α αμα[ίαίε 

αερτοϊαπ πι 1ρ[οτήπι οἱς, [επία Ῥετοερία ποπιϊπαίας εῇῃε 

οοη[γππαΠέ, Ἡἱρροσταίες ΠΔΠΙ(Ηε ΟΠΙΠΕΡ, απβε αἆ ἰαοίαπι 

[ρεείαπί, ποβίίαπι [εοιπάμπι σα]οτῖς ἀενεηᾶαπα, 1π 41ο 

ΕΚΚο 



οθή ΙΠΠΟΝΡΑΊΤΟΤΣ ΕΠΙ ΜΙ ΣΥΝ λ/ἡ 

Γά. Οµαςί. 1. [386.] Εὰ. Βα[. Ὑ. (455.) 
Θερμασίας διαφορᾶν, ἐν ᾖ τὸ γένος ὅλον ἐστὶ καὶ ἡ οὐσία 

τῶν πυρετῶν. εἰ γὰρ καὶ τὸν λοιμώδη δεξαίµεθα λελέχθαι 

πεμφιγώδη, τὴν μὲν προσηγορίαν ἀπὸ συμβεβηκότος ἕξει, 

τὸ ὃ᾽ εἶδος αὐτὸ κατὼ τὴν οἰκείαν οὐσίαν τῶν πυρετών. 

κατὼ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον οὐδὲ οἳ τοὺς ἁλμυρώδεις εἰρῆσθαι 

φάντες», σου πάνθ᾽ ὕσων ἂν ὃὁ κάµμνων γεύηταυ φαίνεσθαυ 

ποιοῦσιν ἄλμυρὰ, τῶν προκειμένων ἓν τῇ νῦν διδασκαλίᾳ 

διαφορῶν τοῦ πυρετοῦ μνημονεύουσε, καὶ εἴπερ ἐν πῇ τῶν 

πυρετῶν διαφορᾷ καὶ τούτους ὁ “Ιπποκράτης ἐτίθετο, πάν- 

τως ἂν κἀκείνους ἅμ αὐτοῖς εἶπεν, ἐφ᾽ ὧν καὶ τὸ σίαλον 

αὐτὸ καὶ πάνθ ὅσων ἂν γεύηται, πικρὰὼ φαίνεται. ταύτας 

μὲν οὖν τὼς διαφορῶς οὐκ ἓν ταῖς τῶν πυρετῶν, αλλ ἐν 

ταῖς τῶν χυμῶν διαγνώσεσιν ἄμεινον τίθεσθαι, τοὺς δὲ 

πυρετοὺς ἐν τῇ τῆς Θερμασίας. ὥσπερ γὰρ οἱ χυμοὶ τῆς 
γεύσεως εἰσὶν αἰσθητὼὸ, κατὼ τὸν αὐτὸν λόγον οἳ πυρετοὺ 

τῖς ἀφῆς. ὕτι δὲ τὸ δεινοὶ καλώς προσέθηκαν οἳ περὶ 

τὸν «Σαβϊνον οὕτως γράψαντες τὴν λέξιν, οἱ δὲ πεμφιγώ- 

δεες ἐδεῖν δεινοὶ καὶ πρὀσθεν μὲν εἶπον, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀνα- 

σος ΓεὈγίαπι απίνογ[απα αἴπο ο[επίῖα οοπ//Ηέ, ἀείποερθ 

επαηχεγα[ο νΊ[ας ε{ι. Ἐίεπίπι {Π Ῥε[μ]επίεπι {εβρτεπι ρεπι- 

Ρ]ήσοᾷεα ποπιπαίαπι ε[Πο ρτοβανεγπας, αΡρρε[]αίῖοπεπι 

φμ]άσπι αὖ αοοϊἀεπίαο, [ρεσῖθπη Υετο 1ρίαπα [ερυπάμαι ΡΥο- 

Ῥνΐαια {ερείαπι ε[Γεηίῖαπι ΓογΗία επ. Έαάεπι 4ποιε χᾶ- 

οσα εί [α][ας {εῦγες είτε ἀῑσεηίες, αἄαε οπιπῖα, αιοίηιιοί 

σιι[ιεί αεστοίαπς, {α][α νιάετί. ε[ῃοῖαπί, πεφιο 1Π1 Ρτορο- 

Πἰαγαπα 1π Ῥταε[επίϊ ἀοοϊτίπα {ερτῖς ἀΠετοπ[ϊαταπα πιεηη]-- 

πογαηῖ, Όποά { απίος Περτίαπι ἀἰΠετεπίῖας εἰ Ί[ας Π]ρ-- 

Ρουγαἴθς οο]]οσα[[εί, οπΙΠΙπο εἲ ἴ]]ας μπα οσα Ἠῖς θπιι- 

πιετα[ει, απ αῖρας οἱ 1ρία [α]]να εί οπιη]α 4ππε σι[εῖ 

{ερτιοϊίαπς «π]αγα γιάεαπίαγ. ας απἶάεπ ἀῑΠεγοπ]ϊαδ ΠΟΠ 

Ιπίεν Γερνίαπα, [εὰ Ρροίτιις 1πίεγ [αροτααι ποβί]ας οο]]οεατε 

[αίμς ε[ι; {εῦτες απίεπα Ιπίετ οα]οτῖς ἀ{[εγεπίῖαν ΘΠΙΠΊΕ- 

ταηᾷαο Γαπῖς ααεπιαάπιοάαπι εΠῖπα Γαρογες σι/[αϊία, Ἱα εἴ 

{ερτες {ἰαοία [εηααπίαν.  Ύεταπι αιποά Πεπε Θαβίηας 

γεοῖε Ἠαπο νοσεπας {εγτίρι]ας, αἆ]εσεγῖῖ, Ίία Γετῖεπι νοΥΡο-- 

χαπ1 [οΓΙΡΕΠ5, 88ο Ρεπιρ]αροάοες αἀ[ρεοία {εγεϊρί]ες απίσα. 



ΚάΙ Γ44ἨΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΠΙΝΗΜΑΙ 4. ΘΑ6 
Εά. ΟΜαχῖ, ΙΧ. [286. 347.] τς "Εάι Ρας Τε ζωα} 
µνήσω. δεινοὺς γὰρ ἐδεῖν αὐτοὺς εἰρῆσθαι, πρὸς ἡμιῶν μὲν, 

ἐων μετὰ φλυκταινῶν καὶ ἑλκώσεων γίγωνται, κατ αὐτοὺς 

δὲ, ὅταν παρακόπτωσι καὶ φοβερὸν ἐμβλέπωσι. περὶ δὲ 

τούτων ἀμφοτέρων ἤντινα χρὴ γνώμην ἔχειν, προειρήκαμεν. 

ὁμοίως δὲ ἥμαρτον καὶ οἱ πνευματώδεις μὲν αὐτοὺς εἰρῆ- 

σθαι λέγοντες, οὗ πρὸς τὴν ἀφὴν τὴν διάγνωσιν ἀναφέ- 
ροντες, αλλ ἐπὶ δυσπνοίας εἴδη, ἐν ᾗ μέγα καὶ πυκνὸν γί- 
νξειαι τὸ πνεῦμα. πιδανώεατον οὖν ἐστὶν ἡἢ πρὸς τὴν ἀφὴν 

πεγευματώδη γοµίζειν ἢ τὸν λοιμώδη λελέχθαι πεμφιγώδη. 

προστεθέντος δὲ καιὰ ῥῆσιν τῷ πεμφιγώδες τοῦ δεινοὺ, 

ὁ λοιμώδης μόνος ἐστὶ δηλούμενος, οὗ τὸ πρὸς ἄλλους δια- 
φέρον ἐστὶ τὸ σηπεδονῶδες εἴναι τὸ Φερμὸν, οἴόνπερ καὶ 

τῷ νῦν γινοµένω πολυχρονιωτάτῳ λοιμφ. διὰ [987] τοῦτο 
οὖν οὐδὲ Θερμοὶ καὶ διακαεῖς ἐνεφαίνοντο τοῖς ἁπτομένοις 

οἳ Λοιµωττοντες, καΐτου τά γ ἔνδον ἰσχυρῶς διακαιόµενου, 
καθάπερ καὶ ὁ Θουκυδίδης ἔφη" καὶ τοῦ μὲν ἔξωθεν ἅπιο- 

μένω σώμα οὔτ ἄγαν Θερμὸν ἦν οὔτὲε χλωρὸν ἦν, ἀλλ 
' 

ἀῑκί εἳ ΠΙπο Τα ΠΙΕΠΙΟΓΙ4ΠΙ ΤΕΥΟΟΑΡΟ, Ἠεπιρο {είρι]ες 

αἀ[ρεεία 1ρ[ος ἀῑσίον ε[ἴε, α πορῖ αιιίάθπι, Π ου ρα[α- 

119 εἰ αἱεετίριας Επι; αὐ 1ρῇ5 αιπίεπι Π 1π[απίαπῖ εἴ ἴογνο 

ἀπἰπεαηίαν, Ὀε Πῖς ααἴεπα απιΌοβιας αιιῖά Γεπίῖτε οροτ{εαί, 

απῖε τει]. Ρατὶ πιοάο Ρεοσανεταπί εἰ 1, απ {ε- 

Ῥγες τίας Γρϊγιπο[ας ἀῑείας ε[[ε νο]πεγαπῖ, ποπ αἆ [αοίαπι 

πηοἰπῖαπα τε[ετεπίες, [εὰ αἆ ἁποι]]ς τε[ρϊγαιΙοπίθ [ρεοίεῃ, 

1η πα π]ασηις οτερεταιε ΓΠρϊγίίας τεάδίτατ, {βίας γεγῖ- 

Ππι]]πναπα εΠ, {εργεπι Ρεπιρµίσοάεα ἀῑσείαπι ε[ε αιί [ρι- 

γΙΠπο[αΠα απο αἆ {ασίαπι τε[εταίαγ απί ρε[Π]επτειι. ο Ἶπι 

{ετιποπε αἀίεπα παπι Ἠαῖο νοοὶ, Ῥεπιρηίροάςεες, Ίαες, ἴει- 

π]ρί]ες, αἀ]εεία Πτ, [οἱα Ρε[]εις {ερτῖ ἀεποίαίας, ο]ας 

4 αλ οαἷουῦ Ρεν ραϊγεζ]μῖς εκοε]]εηίίαπα ἁλ[ετι; Πουί Ἱπ 

Ἠαο ποβχαο ἴεπρεβα[ϊ Ἰοησίιπια ρε[Ι]οπίία νίίαπα εἴἰ. 
Αίαπε Ιάοίτοο πεφιε σα[]άϊΙ εἰ Ρρετατεπίες, απῖ Ρρεί[ίο Ίαβο- 

ταβαΠ!, ἰαπσεπίρας νιἀεραπίας, απαπινΙς 1Π{εγ]ά8 πιασπο 

Πασταγεηπί Ἱποεπάϊο, «αιιοπιαδιποᾶαπα εἰ ΤΠμαογαϊάες α[εραί 

εἰ εκἰετῖας αι]άεια [8πσεπίά οογρΗ8 Ἠειε να]ἀς οα]άμπι 
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ὑπέρυθρον, πελιδνὸν, φλυκταίναις σμικραῖς καὶ ἕλκέσιν ἑξην-- 

Ὀηκός. τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκαίειο, ὥστε μηδὲ τῶν πάνυ 

λεπιῶν ἑματίων καὶ σινδονίων τᾶς ἐπιβολὰς, µὴῆτ ἄλλο τε 

ἢ) γυμνοὶ ἀνέχεσθαι. εἴρηταί γε μὴν ἡ πέμφιξ κάν ταῖς 

ἐδίαις γνωμαις ὃς εἰς Βὐρυφώντα τὸν καὶ ἰατρὸν ἀναφέ- 

ρὀύσι κατὰ ιήνδε τὴν λέξιν' οὐρέευ ὀλίγον ἑκάστοτε καὶ κάευ 
καὶ ἐφίσταται πέμφιξ οἷον ἐλαίου χλωρῆς ὥσπερ αράχνιον. 

᾿ἐοίκασι γοῦν οὗτου πέµφιγα καλεῖν οὐχ ὕλην τὴν φλύκται- 

ναν, ἀλλὰ µόνον τὸ περιγράφον αὐτὴν ἔξωθεν ἀραχνίῳ 
παραπλήσιον. συντελέσας ὃ᾽ οὖν. ὁ Ιπποκράτης τὰς οἶκει- 

υτάτας τὲ καὶ πρώτας διαφορὰς τῶν πυρειῶν, ἑξῆς ἐπὶ 
τὰς κατὼ χρόαν µεταβάς φησιν, οἳ δὲ ἐξέρυθροι, οἳ δὲ ἔξω- 
χροι, οἱ δὲ πελιοί. ἐξερύθρους μὲν εἶπεν οὐχ ἁπλῶς ἐρυ- 
Όροὺς καὶ μετὰ τούεους. ἑξῆς πάλιν ἐξώχρους, οὐκ ὠχροὺς, 

πελιοὺς ὃ᾽ ἁπλώς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπιτάσεως τοῦ δηλουμένου 

᾿προσθεὶῖς, ὡς εἰ καὶ πελιδνοταιους τούτους εἰρῆκει. τοῦτο 

μὲν γὰρ αεὶ μοχθηρὸν τὸ χρώμα. τὸ δὲ των ἐρυθρῶν τὲ 

εταί, πε(ιο νἱίάε, [εὰ (µῬταργασα, Πνίάσπα, ρα[α]1. εχῖ- 

δις εἳ πἱοεγίρας εΠ]οχείοειδς Ἱπίοτίοτα απίεπι 1ία αγεραι-- 

ἴπς, αἱ πεαθ να]άε [πο µαπα νε[Ιπιεπίοτάπα, πει Ππ-- 

Ιεο]ογιπα γεἰαπιεπία, Ἠε(αε αἰῑιά αἴοφιαπ Ῥταείες Πιι]-- 

ἰαίεπι {ειτο ρο[[εηῖ, ὨὈ]ϊοία ε[ὶ [απο Ρεπιρ]ὶκ αἱ ἵπ απίάΙ]8 

{επίεπ]5, Ύπαδ Ετιρ]οπϊ πιεζῖοο αἰἰτιραυπί Ἠ[οε νετρῖς: 

ΜΙησΙΙ ραγαπ Γαρίπάε εἰ υπ εἰ Γαρεγπαίαί Ῥεπιραῖκ, τί 

οἱεί ν]γιά15 1ηβίας αἵαπεαε. Ὑπάεπίαν [απο ΠΠ Ρρεπιρῃῖσα 

νοσατε Ποπ ἰοίαπι απιρι]]απ, [εά [οαπα 1, αᾳποά αρίαπα 

οχἰογῖας αἴαΠςας Ἱπ[ίαν οἶγοιπι[ορῖί,  Οσααπι αὐ[ο]ντΤεί 

Ισιίας Ηιρροοσταίθες πιαχίπηο Ῥτορείαδ οἱ ΡΣΓΙΠΟΙρες Γεργίῖηπι 

ἀἰ[εγεηίῖας, «ἀείποερς αἆ 6.6, Ύ4ωαο α οοἶοτε [ηπιππίαχ, 

ἱχαηρτε[ας Ἰππί: Δ]ίας να]άε χαργας, αἰίαο Υα]ὰάε ρα]- 

Ἰάαα, αἰίαος νεχο Πνίάαα. Ὑα]άαε ταρτας ἀῑκιί ποι. Επηρ]]- 

οἵίεν γαργας αἱ ρο[ Ἰαδ ἀείποερδ 1ἴεχαπα, ναἰάε ρα]]άας, 

ΠΟΝ Ῥα]λάαςδ; Ἰνιάαδ νετο Ππαιρ]οϊίετ, ΠΙλΙ] 1ρῇ9 Ίποχε- 

αηομῖ ΠσπὶΠοαῖναπα αἀ]ίοίεις, αἱ { εἰ 1ρ[ας ΠνιάΙ(Ππιας 

ἀῑκ][Πεί; [επιρεγ επ]πι οοἱογ Πίε ππα]ας εβ, [εά ταβες ας 
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Κά. Ονατῖ, 1Χ. [387.] Εᾱ. Βα[. Υ. (455. 456.) 
καὶ ωχρών σύνηθες. οἳ δὲ ἐξέρνῶρον, τουτέστιν οἱ σφοδρῶς 

ἐρυθροὲ, σφοδροτάτην μὲν ἐμφαίνουσι τὴν Θερμασίαν, τὴν 

ὁ) ὕλην αἷμα, καθάπερ οἳ ἔξωχροι τὴν ὠχρὰν χολήν. ἐπι- 
σκέπτου. δὲ ἐπ αὐτῶν τὼ διαχωρούµενα, κῷν μὲν μετὰ 
χολῆς εὑρίσκης, ἐξ ἀναχύσέως αὐτῆς γίνωσκε τὴν κατὰ φύ- 

σιν χροιᾶν ὑπηλλάχθαι, ἐὰν δὲ ἄνευ χολῆς, τὴν ἐν δια- 

σορᾷ πυρὸς τίθεσο τὴν χρόαν. οὗτοι μὲν οὖν οἱ πυρετοὶ 
κιαραομὀν (4566) ἐπιφέρουσιν, ἑὼν μὴ φάσωσέ ποτὲ μετα 

ῥίγους καὶ ἱδρώτος κριθῆναι, οἳ δὲ ἐξέρυθροι τῶν συνύχων 

εἰσὶν ὑπὸ πήῥοτομίας οφᾳελούμενου τῆς ἄχρι Λειποψυχίας 

ἀγούσης. ὡς ἐν τῇ τῆς Φεραπευτικῆς μεθόδου πραγµατείᾳ 
µεμάθηκας, ἔνθα καὶ ἡ χρεία µεγάλη φαίνεται τῆς τῶν 

τοιούτων διαφορών γνώσεως, ἐδίαν ἑκάστης αὐτῶν ἐχούσης 

"Φεραπξίαν. οἱ δὲ πελιοὶ τῶν πυρἑτών, ἀπὸ τῆς χρόας καὶ 

οὗτοι ὁηλονότι τὴν ἐπωνυμίαν εἰληφότες, ἐλλείπειν σηµαί- 

νουσε τὸν αἱματεκὸν χυμόν. καὶ δηλονόει σὺν αὐτῷ καὶ 

τὸ ἔμφυτον θΘερμιὸν καὶ διὼ τοῖτό εἰσιν ὀλέθριοι. ὧν ἔνιοι 

καὶ τὰς ὃιῶ κένώσεως ἐπιφερομένας συγκοπὰς ἐπιφέρουσιν 

Ρα]μζ ας αξία εἰ {απη]ατος Γαπί, Έερτος αὐίοπι να]άς τιι- 

Ῥεηίες νε]ιεπιο Μπ πιαια  οαἰάΠίαίεπα ἸΙπάϊςαμί εἰ πιαίεγίᾶτι 

ε[ἴε [αησιίπεπι, «πεπιαάποή πι γα]άο ρα]]άαε ραλλίάααι 

Ῥπέπι τε[απίαν. π 1ρῇ95 νεγο ἀε]εοίίοιε εοπ/άετα: ἨΠᾶΠι 

Π ϱα5 Ῥι]ε ἰἰπείας Ἰμνεμετῖς, εχ εἶας εΠα[οπε πααγα]ετῃ 

εοἰογεπι Ρρετιημίαίωπι ε[Πε «οσπονοτῖς; αἱ {Π ἄπε, ἴπ ἀῑῑΙε-- 

τεμί]α ΓΠεργίδ οο]ογεπι Ῥοπ]ίο. ΠΗι]ασπιοάϊ Γεῦργες ρτοΓεείο 

η οσα τῖδοχε αἴηιιε Γαάογε ααιαπάο Ργασλιάϊοαίας {16- 

τ1πί, ἴαρεπι ἹηΓεγιηί, Ὑαϊάε ταῦγας ααίεπι 1Πίευ [Υπου]ιος 

ἨΤΙΠΙΕΥΑΜΙΙΗΥ εἰ νεµαθ Γεοίίοπε αἲ απ]πιϊ π[ηπο ἀε[εσίαπα 

ἀποεπίε Ἰαναπίας, ταἳ 1π νο]απήπίρας ἆε αγίε οπταπίοε 

ἀἰά1οΙΠ1, αδί εἰ ποσα λίαν εκ Ἠα)]αςηιοςί ἀΠεγεπί]α- 

τΙΠΙ ϱοΡπΙΠοπε ρεγοῖρῖίατ, 1ρΠ5 νιάε]]οεί Πησα]5 Ρτορτ]ᾶπα 

πιεάιοαίΙοπεπι τεηιΙτεη Ρις. Αί Πνίάαε {εῦτος α οὐ]οτε 

[απε εἰ 1ρίαε ϱΟΡΗΟΠΙΕΩ αἀερίαο [αησαϊπειια [Πιουυπι 4ε[- 

οεγε πηοἰαηί οἱ οσα 1ρ[ο αιῑάοπι Ιπσεπάἴαπι οαάσπα, αἲ- 

ᾳπο Ιάείχοο ππογί{ενας Γμηῖς εκ αιἱρας ΠοΙΜΗ]Ιαε [Ύπ- 

εορας ογαειια(ἴομ επι {[εαιεπίεδ. εβῃοίιιηί, ἆς αυῖρας ἵπ Ἱ- 
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μά. 0μανε, ΙΧ. [587. 588. ] Εὰ. Ρα[. Ὑ. (450.) 
περὶ ὧν έµαθες ἐν τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ. τοὺς τοιούτους 
πυρετοὺς ὐρυφών ὀνομάζει πελιὼς γράφων ὦδε' πελιὰς 

πυρἑτὸς ἴσχει καὶ βρεγμὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ τὴν κεφα- 
λὴν ἀλγέει καὶ τῷ σπλάγχνα ὀδύνη ἴσχει καὶ ἐμέευ χολὴν 

καὶ ὅταν ὀδύνη ἔχη, ἐνορᾷν οὐ δύναταυ ὅτι βαρύνεται, 

κοὶ ἡᾗ γαστὴρ ξηρὴ γίνεται καὶ ὁ χρως πελιὸς ἅπας καὶ τὰ 

χξίλεα οἴάπερ µύρα τρώξαντι- καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ 

πέλια καὶ ἐξορᾷ ὥσπερ ἁπαγχόμενος, ὅτε δὲ ἧσσον τοῦτο 
πάσχει, καὶ μεταβάλλει πολλάκις. ἀλλὰ κάν τῷ περὶ νού- 

σων πποκράεευ εγραμμένῳ τῷ δοκοῦντε τοῖς περὶ τὸν 

Αιοσκορίδην ὄψ᾽ απο κοίερας γε) θάφθαν τοῦ ᾿Θεσσαλοῦ 

ὑιέος εἴρηταί τις νύσος πελιή. τοῦ βιβλίου δὲ ἐστιν ἡ 

αρχ) ᾖδε' οὐρέεταυ πολλὴν, ὕὅταν ὑπερθερμανθῇ ἡᾗ κε- 

φαλή. περὶ δὲ τῆς πελιῆς νόσου κατὼ λέξιν οὕτω: γράφει, 

πελιὴν πυρετὸς ἴσχει Σηρὸς καὶ φρὶξ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε καὶ 

πὴν κεφαλὴν ἀλγέει καὶ τὰ σιλάγλνω ὀδύνη ἴσχει [986] 
καὶ ἐμέει χολὴν, καὶ ὅταν ο ὀδένη ἔχη, ου ρω ἐνορᾷν, 

ἀλλὼ βαρύνεται, καὶ ἡ γαστὴρ Σηρὰ γίνεται καὶ ἡ χρύα 

Ῥνῖ 4ο ατίο οωγαϊγίοο ποϊϊεαπι αοοορῖΠι,. 1ά σεπι9 {εμγον 

Εννρµοπ. Ἠνίάας ποπ]παϊ Πα [οβεις: . Ηνίάα Εερεῖς 

παβείῦ. οἱ [γποίραϊ αἰίας οἱ αἰῖαν σαριῖ ἀο]εί εἰ γΙ[εετα 

ἀοίον (οταιπεί εἰ νοπῖ επι; εἰ απάπα ἆο]ον εγασϊῖαϊ, Ἱπ- 

Παπογὶ ποοις, αποπίαπα σοταναΐαν εἰ νεπίεν Πεοας τοβΦΙίατ 

οἱ οι ἴοία Πνίάα εἳ ]αμία φιπα]ῖα οχα[ῖ απογῖ ο[[ε Γο- 

ἰομέ,  οσοπἱοταιη αἶρα Πνο[οιπί: αἀ[ρίοῖί ρογίπἆθ αο [ 

Πταπρα]οίαςς πίογάαπα Υ6γο πῖης 1 Ρραίαν, Γαερίας 

αΙαμΙ οοπιμηίαί, ΟΠ εἰἴῖαπι εἲ ἵπ Ιμγο ἆσο πιοχβῖς Ητρ- 

ΡοοσαΙ α[οπῖρίο, ᾳπεπι Ὠιο[οονίάες αμ αἰίετο Ηϊρροεναίς, 

“ με[α β]ο [ορίανη ε[ο νο]ιέ, ἆο «ιιοάαπι ΠΙΟΥΡΟ Ἱ]- 

νιάο ππεπί]ο Πί; Πβνί ααίοπι 1η απα ἰαΐα ἑϐ, πια]ίααι 

αχ ήπαπα {αοἲξ, 4παπάο οαραί εχοα]ε[αοίαπα {αγ  δεά ἆε 

Ἠν]ιάο ἹποΥΡο αᾱ  νεγραπα Ίπεο [οπΙΡί: Μοτρααι Πνίάαα 

Γερνῖς αγ]άα οοπιαίασ οἱ ΙοΥγος αἰίας οἳ α]]αδ. σαρῖῖς ἆο- 

Ιου εἰ νιοενα ἀο]ον πλα]α μαραί εἰ Ρε νο χε]1οῖῖ, 

(ααπ](ιτε ἀο]οχ νεχαϊ, ποπ Πππονί, [εά σταναίιχ οἱ, 
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Κὰ. Οµατι. ΤΧ. [368.] Εὰ. Βαβ, Ύ. (456.) 
πελιδνὴ καὶ τὸ χείλεα καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ λευκὰ πελιδνὰ 
καὶ ἐξορῷ ὡς ἀγχόμενος. ἐνίοτε καὶ τὴν χρόαν μεταβάλλει, 

καὶ ἐκ πελιδνοῦ ὑπόχλωρος Ἠίνεταν,. τινὲς δὲ πάλιν ἐνταῦ- 

ύα μοχθηρώς. ἐξηγήσαντο πελιὸν πυρετὸν, ἐφ οὗ τὰ δια- 
χωρήματα πελιὼ φαίνεται. τούτοις γὰρ ἀκύλουθόν ἐστι καὶ 

µέλανα καλεῖν πυρετὸν, ἐφ οὗ µελάνων ἔπχρίισις γίνεταυ. 
καταλείπεται οὖν ἔτι τὸ τέλος τῆς ῥήσέως ἐξηγήσασδαι, 

7εγθαφότος αὐτοῦ καὶ τὰ ἄλλα καὶ τὰ τοιαῦτα, τουτέστυ 

τοῖς εἰρημένοις. εἰρήχει ὃ᾽ ὑστέρας τὰς κατα τὴν χρύαν 

διαφορᾶς, οὐ κατὰὸ τὴν οὐσίαν αὐτὴν οὔσας τῶν πυρετών, 

ἐγγυτέρω γε μὴν τῶν ἄλλων τῶν ἀπό τινος συμβεβηκότος 

ὔινοµένων, ὡσπὲρ ὅταν {του διαλείποντος 3) συνεχεῖς λέγω- 

μεν εἶναι τοὺς πυρετού. καὶ τῶν διαλειπόντων τὸν μὲν 
τριταῖον, τὸν δὲ ἀμφημερινὸν, τὸν δὲ τεταρταῖον, καὶ τῶν 

συνεχών τὸν μὲν ἡμιτριταῖον, τὸν δὲ παυσώδη, 1ὸν' δὲ κρυ- 
μνώδη, τὸν δὲ τυφώδη, τὸν δὲ λοιμώδη, τὸν δὲ ἑλεώδη, 

τὸν δὲ ἠπίαλον. : ὁ δὲ ΙΙραξαγόρας καὶ φρενιτικοὺς καὶ λη- 

ψεηίεγ αγ]άας τεάςιίαν εἰ οπἰῖς ΠἩνιάα; εἴ Ἰαρια εἴ οσι]ο-- 

τΗπα αἶρα Ἠνεπί, αἁ[ριοϊίᾳαε αο 4 Πταπρι]είαχ” Ἰπίεγάιπι 

εἰ οοἱογεπι ππμίαί, αἴηπε εκ Πνιάο [αρνίνιά15 εΠιοίιγ, 

ΑΙ νετο τΗΥΡάΠΙ Ἠοο Ίοοο Ηνίάαπι {εβρτεπι πια]ε 1ΠΙΕΥΡΥΕ-- 

τας [απτ, εαπι [οιμσεί, 1π 4αὖα ΠΗνιάαο ἀε]εοίοήε αρρα- 

"αομίς 15 παππ(πο ρασῖ ταίοπε οοπνεπ]τεί εἰ Ἠϊρταπι {ε- 

Ῥτεπα εαπι αρρεἰίατοε, ΙΠ ἆτπαδ πῖστας ππαίετ]αε' εχρι]Πο 1. 

Βηρετείῖ πεπιρο αἆμιπο εχίτεππαπι ἀῑοίίοπὶ5 Ηιρροουγα[ῖσαε 

εκχρ]απαπάαπα, αΏῖ, 1παα1ί, εἰ αἰία ΕΒπα]]ία Ῥταεδίείϊς [ο]]]-- 

οεί πμ, Ῥεοεμ[αΙε αιιίεπι Ῥο[ίτεπιας Γεοιπάππι οο]1οΓεΒ 

ἀῑ[εγοπίῖας, πο Γεουπάαπα ἀρίαπι {εργίαπα ε[Γεπίῖαπι, αἰ]ς 

{αΏεπ Ύππε αἲἩ αἰἴπο αοοϊἀεπίε ρτογεπ]απί ρτορϊπαυσῖο- 

τε, απεπιαάπιοάαπι οσα απί Ππετητεηίες απί οοπΙπαας 

{εμτες ε[ἴε ἀῑσοίπιις εἰ Ππιεγπεπίίαπι απο ἴετίαπαπι, 

1]]απι οποἹάΙἹαπατα, α]απι νεχγο αιαγίαπαπι; αἲ οΟΠΙΠΙΙΑΓΗΠΙ 

αἰ8ια Γεππιεείίαπαπι, αἰαπι ατἀεπίεπι, αἰαπι σε]άαπι, 

αἰίαια [πουςηίαπα, αἰῖαπι ρεβΙ]επίεπι, αἰῖαπι Ῥρα[α[ίγεπι, αἰίαια 

Ἱερία]αια. ΟΕεἴεγαπα Ῥτακαροτας Ιπίεν αοπίαχαπι {ευείαπι 
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Ἐά. Οπατίς ΤΧ. Γ288.] Εὰ. Έα, Υ. (450.) 
Θαργικοὺς καὶ πρὀς Ίε τούτοις ἐκτερικούς τινας ὀνομάδει 

πυρετοὺς ἐν ταῖς διαφοραῖς τῶν ὀξέων. οἱ δὲ νεώτεροι καὶ 

συνοχόν τινα καλοῦσυ πυρετὸν οὐ µόνον συνεχῆ, καὶ δια- 

φοράς γξ αὐιοῦ τίθενιαι τών τὲ ὁμύεονον ϱ) ἀκμαστιχὸν 
ὀνομαζόμενον καὶ τὸν ἐπακμαστικὸν καὶ τὸν παρακμαστικὸν. 

καθ᾽ ἑκατέραν ὃ᾽ αὖ τομὴν κοινὴν καὶ πρὸς τὼςο ἄλλας νό- 

σους ἐγίους μὲν. ὀξεῖς πυρετοὺς ὀνομάζομεν, ἐνίους δὲ χρο- 
γίους καὶ κατ ἄλλην, εὐήθεις τε καὶ κακοήθεις.. καὶ µέντου 

καΐ τινας μὲν τεταγµένους 1) ἀιάμτουο, ἄλλους ὃ᾽ ὗ πάλιν 

περιοδέζοντας καὶ πεπλανημένουθ.. ἔνιου δὲ τῶν παλαιών 
καὶ τοὺς ἀπὸ. διαφερόντων μορίων ἀναπτομέγους ἂπ᾿ ἐκεί- 

νων ὠνόμαξον, πλευριτικόν τινα πυρετὸν λέγοντες, ἠπατικόν 
τε καὶ σπληνικὺν, ἑτέρους ὃ᾽ ἀπὸ ξυμπτώματος κωμµατώ- 
ὅους, καταφορικὀν, ληθαργικὸν, φρενιτικὸὺν, ἐκτερικόν. ὑπὲρ 

ὧν ἁπάντων ἐν ταῖς περὶ αὐτῶν πραγµατείαις ἔμαθες. ἐν 
δὲ τῷ εῦν ἐνέστώῶτι λόγῳ τὸ τῆς ἐξηγήσέως αὐτάρκως πὲ- 

πέρανται. πρὸς γὰρ τῷ τὴν ἐμὴν γνώμην ἀποφήνασθαι καὶ 

ἀιΠεγεπίῖας θἱ Ρ]γεη]{ἶσας. εἰ ͵ ,1εἰλπαχβίσαδ, Ργαείεχεα εἰ Ιοίε- 

τσαδ. αμαδάααι παποιραναέ..- Δί ΤεεΘΠΙΙΟΥΕΡ πιεάΙοῖ ΠΟΠ 

[οἰαπα  οοπίΙηπαπα [εὰ εἰῖαπι [γπουβιιη {εργεπι αἠαπάαπι 

αρρε[]ανογιη!  εἸάδᾳπο ἀΠεγεπίιας ρο[ιεγαΠί οιποίοπᾶπι 

γἰάε]οει [ει αοπια[Πσααι. νοεβίαπι εἴ ερασπια[ήσαπα αἰφθ 

ραγασπα[Ιόαπα.. Ποπ {οουμπάι. αἰίασι ἀἰνίβοπεπα αἰ]5 

αποφ1θ. πιογρίδ. ΟΟΠΙΠΙΙΠΠΕΠΧ ΠΟΠΗΙΙΙ]α5 αοιία5 {εργες αρ- 

ῥΡει]αμιά8,  Ππομηι]]ας ἀΠαίατηᾶδ. Αα 4ποᾳὰθ ἀῑνίποιπε 

Ῥοπί. πιογῖδ Γερνες εἰ πια] Ππιογί ἀἴοίπιςδ, ααϊπείίαπι α]ίας 

οχγάἰπαίας. αμ. Πποταιπαίας.  Ρταείετοα αααδάαπα Παίαπα οἰ- 

είπα {[ογναπίες οἱ εγγαἰῖσας. ΘΟμ]άαπι αιίοπι γνείενο α 

ἀἰνον[ῖς πιοπιυκῖς. α6σεµ/[α5 Γεμτες αἲ  1]]]ς εορποιπΙπαραπ{ 

ἰα[ετα]οιι Γεῦχεμα, αιιαπά νοσαμίος οἱ ]εεοτα]αια εἳ Πεπα- 

γίαιης αἶῑαδ νειο α [γηπιρίοιηαίε [οροτ][ίοαπαν {[οπιπο]επίαπη, 

ἰεί]αγσίοαπα, Ρμτοη]σαπα, αεγασιποίαπη, Ώο αἱ ρα ομιμ]-- 

Ῥι5 1π. ργορτ ἆο 1ρ[5 Η0χῖδ Ἰαΐίο Ἠποιίϊαπι αἀερίαᾳς εδ; 

Γεὰ ἵπ ργαε[ειίά [ΕΣΠΙΟΠΘ, αἴῑπε αἆ εχρ]απαίίομοεπι ρεγίῖ- ἔ 

αοπί, αὐιιπάθ. ἰγαοίοία [αμΐ, ἆλου ππεαπι οπΙ Γοἶαπι [ειι-- 
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Εά. Ομανι, ΣΧ. [288. 969. ] Κά. Ῥα[, Ύ. (456.) 
τῶν ἐνδόξων ἐξηγητών ἐμνημόνευσα, τοὺς ἄλλους ἅπαντας 

παραλυτὼν. ὕσοι περὶ διαφορᾶς πυρετῶν ἀπεφήναντό τι χω- 
ρἷς ὑπομνημάτων ἐξηγητικῶν, ἓν οἷς ἐστὶ καὶ 4ρχιγένης, 

ὦν ἐν ἑτέρα πραγµατείᾳ μνημονεύσω, 

λ.. 

-4ἱ Ἑυντάσιες τοῦ σώματος καὶ οἳ σκληρυσμοὶ τῶν ἄρθρων 

κακὸν καὶ αὐτὸς διαλελυμένος καὶ αἱ κπατακλάσιες τῶν 

ἄρθρων κακόν. 

[259] ΖΤῷ μὲν οὖν συντεταμένῳ τὸ κἐεχαλασμένον 
ἐστὶν ἐναντίον, τῷ σκληρῷ τὸ µαλακόν. αὐτὸς γοῦν ἓν τοις. 
ἑξῆς, ἐρεῖ δέρματος σκληροῦ µάλθαξις, συντεταμένου χάλα- 

σις.  εἴτε δέρµα συντεταµένον εἴτε ἄρθρον εἴτε σώμα λέ- 
γοιτο, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἔχον. αὐτὸ παραβάλλοντες οὕ- 
τως εἰρῆσθαι νοήσοµεν. ὅπερ αὔτε συντεταµένον, οὔτε κε- 

χαλασμένον, ἀλλὰ συμµέτρως ἔχον ἐστί. συντείνεται μὲν 

{επ[ῖαπι. Ρτοίυ]1, νεταπιείῖαπα ἀ]αβνίαπα απετρτείαπα: ΠπεΠ- 

Ποηεπα Γεοῖ ἆ4ἱο οΠπιΠες ΠεμίΙο Ιπνο]νεις, αποαπααε 

46 {ερεῖαπι ἀῑ[εγεπίϊῖα [εοτ[μπι αΏ εκρ]απαί{οτΙ]δ’ οοΠΙΠΊεΙ-- 

ἰατ]]ς αλ]αμίᾶ  Ρτοϊάεταπί, 1Πίεσ ϱπο5 εΠ εἰ Ατομίσεπες, 

ᾷὰε ααἴρις. 11: α[λο. γοἱαπαίπθ {εσπποπεπι {αοἱαπη, 

ον ο δΚ. Χιι . 

(6 οπίεπ[ιοπες εοτροτἰς ατέοεμἰογµππᾷμε ἀμπιείες ππαἰμπι. ΕΕ 

αεβεγ ἵρ[ε επ]οἰμει εἰ αγιμπι εοπ[ταεείοπες πιαίμπα 
Ῥοτεεπάιωιε, 

Οοπίθη[ο . τε]ακαίιπα οοπἰχαγί σαι ε[, ἆἀπτο πιο]]ε; 

ᾳπατε 1ρίε ἀεῖποερς ἀῑοείαγμς εἰ, οι ἆμταε πιο]1(1ο, 

οοπ{εηίαςε τε]αχαϊ[ῖο. Φῖνε ομίεπω οοπἰεηίαπι {νε αγί]οιι- 

Ίαν [να . οοτραςδ ἀῑσαί, αἆ παἰυτα]ίετ αβεοίαπι Ἱρίαπι 

οομ{εγεηίες, ἀα ἀῑοίαπι {μπε ΙΠ[ε]]ίσεπια, .Ῥεομηάμπα 

παίηταπα αμίεπι {6 Ἠαρεί, αιιοᾷ πεαε οοπίεη[απα πεφιο 

Ἰακαίμπα, [εά πιεάιοοσ]ίει [ε Ἠαρεί, Οοπίεπία [απα ἀπίε- 
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Κὰά. Οµατί, ΤΧ. [98ο9.] , Εά. Ῥα[, Τ. (456.) 
τ λ 4 ἀ 3 ΄ ” 

οὖν τὰ συντεινὐµενα ποτὲ μὲν ὃν οἴκείαν διάθεσιν, ἔστο 
«” / « ς 

ὃ᾽ ὕτε πρός τινων ἑτέρων ἑλκόμενα" διὰ μὲν τὴν οἰκείαν Ἰ 
διάθεσιν, ὅταν τοι παγῆ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν ἢ ξηρανθῇ 

” ο». , 5 ”’ λ ς η 

διά τι τῶν ξηθαινόντων αἰτίων. ἔστι γὰρ ὡς ἔμαδες πλείω, 
, ς Δ - ” 5, / . 

τείνεται δὲ ὑπὸ τών συνεχών ἔνια ἑηραινομένων ἢ φλε- 
’ Ἂ , ”, 

γμαινόντων 3 πηγνυμέγων. ἐέμπαλιν δὲ χαλαρὼ γίνεταί τινα 
Ν Δ 9 ΄ σ υπ . κ 

παρὰ τὸ κατὰ φύσιν ὑγρότητι πολλῇ διαβθ:χόµενα χωρὶς 
ο ΄ ῃ ᾱ. « - ᾿ 

ψύξεως. σκληρύνεται δὲ τὰ σκληρυνόμένα ξηθαινόμενα δια 
”.. Ἀ ας ων) . ΄ 3 ΔΝ 

Ψυξιν 33 σκίρῤον 4 Σξηροτητα. φλεγμονὴ 2ὰρ 6υ” σκληρον, 

αλλ αντίτυπον ἐργαδεται τὸν ὄγκον, ὁμοίως τοῖς πεπληρω- 

µένοις αὔκοις ὑγοᾶς οὐσίας “ῃ αέροο. ὥσπερ δὲ τῷ σκληρῷ 

παραπλησιον φαινόμενον τὸ ἀντίτυπον ἀπὸ κοινοῦ συµβε- 
Π 3 ων ἃ Ν Δ Ε] . .. ι 

βηκύτος, ἐπειδὴ. καὶ τὸ σκληρὀν αἀντίτυπόν ἐστι, πάμπολυ 
-, Ν 3 . «/; -” . - 

διαλλάττευ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν, οὕτως καὶ τῷ µαλακῳ 
[ κ ος ς Ἡ η λ εΑ ς 3 Λ ” 

σώματο τὸ ἔκλυτον ὁμοιότητά τινα ἔχον ὡς πρὸς τὴν αἰἲ-. 
Ε Γ 3 3, ’ 3 ας ; 

σθητὴν φαντασίαν οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει διάθεσιν. αθῥωστού- 
Γ ” ] -” [ ’ ) κ.ὀ η 

σης 7αρ τῆς τους µυς κιγρισης. δυγάµεως ἔχλυτά τε γαἳ. 
ν ο ΕΙ Τῃ 

πάρετα φαίνεται μείμένα τα τὠν ἀθῥώστων σώματα. ταύ- 

ἀαπι ρετ ρτορσίαπι αΠεοίαπι οοπεπάυπίαν, ἸΠπίετάαπι α 

αιἱριδάαπα αἰπῖιδ αεἰγαοία;΄ Ῥοε. Ῥγορτίαπι αὔτάοπα αΠεσίαπα, 

ου απῖ; νο]λοπιεπέϊ [ήσοχο οοπρἰασίαία απί αὓ αἰίφπα οκ-' 

Ποοαπ{ε εα[α αγθ[αοία {αενίπε, [ἀπ οπίπι, αἲ πον]Ι[, ρία- 

χο: αἀἰ[μεπάμαίαν απίσα” παθάααι΄ εοπβπαῖς ρατιο]1,' 

απ σπα αγεβαπε απὶ ἹπΠαπιπιαπῖατ απί οοησε]α[ομηῖ,  Όομ- 

ἵτα (παεάαπι π]ίτα παϊαγα]ος πο τε]αχαπίας πππ]ίο Ἱπ-- 

πιογο, Ππθι (ήσογο ππαφεπεα, Ὁδάινε[οιϊΠῖ απϊοπι πας 

ἀμτα: θαπὲ ήπϊδονς  Ποοε[εεπτῖα ααί΄ [οισ]ιο απί Πεσϊίαίο: 

ΡΗΙοδιποηα Παππ(πθ πος ἆαταπη, Γεὰ τεβ{επίενα Εππιοῦεπι 

ε[ιοῖί, ρετιπάε αίᾳπε πίτες [απ Πνιάαο πιαϊ[ετίας αἰητο 

αὐτῖς Ῥ]εμῖ,” Οπεπιαάιοά μπα απἴεϊα γοη]ίοης ἆπτο Ππι]]α 

αρρατεί, οἨ : ΟΟΠΙΠΗΙΙΠΕ ἁαοοϊάςηδ, παπα Πτα (ποφιπε Τε-- 

ΠΙΕΙΣ. ε[Ι, Ιοη5α ἴαπιεν Γεεαπάππαι ρτορτίαπι παίπταπαι ᾱ1- 

Γ6τί, Ἱία εἰ πιο] οογρονῖ εχο]ιίαπι [π]α α παπι Πἱ α- 

απαπίαίαπα, απαπίααι αἆ [οπβρῖ]εσ αρρατεπίῖαπι ρεχίϊπεί, 

ΠΟἨ εοἀειι ἴαιπεα αΠεοία ῥρταεΙίαπι εἰ; Παπϊίάσεπι αεστο- 

(απίίαια. «οχροτα ροϊεπίῖα πα[οα]ογα1 πιοἰτῖος ἀαεδμιίαία, 
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Εὰ. Οµαχι. ΤΧ. Γο8ο.] Εὰ. Βα[. Ῥ. (456.) 
απ ι . 3ο / ΦΑ 

την μὲν οὖν τὴν διάθεσιν ἐδήλωσεν εἰπὼν, καὶ αὐτὸς διαλὲ- 

λυµένος, ἐφεξῆς δὲ σαφῶς έφη, καὶ αἱ κατακλάσιες τῶν ἄρ- 
3, Δ Δ 3 ν .] -” 

Όρων. ᾖἔνιοι δὲ τὴν τρίτην συλλαβην οὐ διὰ τοῦ α 7ρά- 
3 ἀἎ ” κ” ν 

φουσι κατακλάσιες, ἀλλὰ δια τοῦ ε. κατακλίσιξς. ὅπως δὲ 
., 3 ς ; 3” Π ” 5 

ἄμεινόν ἐστι γράφειν εὑρήσομεν, ἀναμνησθέντες τῶν εἰρημέ- 

φων ἐν τῷ προγνωσιικῷ περὶ κατακλίσεως. ἓν τῇδε τῇ ῥή- 
’ .ὶ ’ ΔΝ 

σει. κἐκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβανεσθαι τὸν νοσέοντα ὑπὸ 
-” ” ᾽ υ υ ον ον Ἂ Δ 3 

τοῦ ἰατροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν 1 τὸ αριστερὸν καὶ 
.] - 3 3, 

τὰς χεῖρας καὶ τα σχέλεα ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχοντα. πρὀσ- 

χες δὲ ἐνταῦθα τῷ τὰς χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ολίγον ἔτι- 
3, Λ 3 5 - .' 1 -” 

πξκαμιιένα ἔχοντι. τὸ γαρ τοι μηδ᾽ ὅλως 3 πλέον τοῦ 
/ 3 ’ ρα) αν, 

προσήκοντος ἐπικεκάμφθαιυ μοχθηρὸν ἕκάτερον. ὅτι μὴ 
] ι 3 - ον .. . ε ὁ 

κατα φύσιν, αὐτὸς γοῦν είπεν, οὕτως γαρ καὶ οἳ πλεῖστου 

τῶν ὑγιαινόντων κατακλίνονται, διὰ τοῦτο ἐφεξῆς ἐρεῖ, 
- -- -- ΔΝ ’ 3 ’ 

ὕπτιον δὲ κεῖσθαι καὶ τας χεῖρας καὶ τὰ σκέλεα ἐκτεταμένα 
εη τ 3 / Ε Π ῃ / 9 ς 

ἔχοντα Ίσσον αγαθὀν. ἐδείχθη δὲ σου δυνάμεως αθῥω- 
ε ’ ’ 3 , ”, 

στίαν ἢ τοιαύτη κατάκλισις ἐνδείκνυσθαυ καὶ ταύτης ἔτυ 

εχο]πία εἰ αβ]εοεία Ίασετε οεγηυπίασ, Ηππο Τία(πε αΠεοίαπι 

παπΙ{ε[ίαν]ί ἀῑοεῃς: εἳ 1ρ[ε ἀῑ[[οιαίαδᾳ ἀείποερςδ Υετο πᾶ- 

πηΙ[ε[ιο [αράϊάττ εἲ ατιοι]οταπι οπἰαε]αίιε5, Ίιοο ε[ί «ο-- 

{αοίῖοηπςς, Φεᾷ αμἰάαπι {ετίῖαπι [γ]]αθαπι ΠΟΠ ρεν α [οτ- 

Ῥαπί, εαἰαε]α[ες, [εἆ ρεν 1 οαἰαο]Πεδ, Ίοο ε[ ἀεουπδίίας, 

Ὀίτο πιοᾷο αιΐεπι ππθ]ίας {πετ [ογΊρετο, {ασε Ἱπνεπίθ- 

ΠΊΠδ { ΕογΙΙΠΙ ΤεΙΗΙΠΙ[ΟΕΠΙΙΓ, Ύαε ἵπ Ἠβτο ἆθ ρταεί[ασί]ς, 

4ο ἀεοπΡιία Ῥενγ Ἠαεο νετρα ἰταδιάΙί. Λερτοϊαπίεπι Υὲετο 

α ἸπεάΙοο ἀερτεμεπά1Ι οροξσἰεί 1π ἀεχίτιπι Ιαΐῃμς απί ΠηΠῖ- 

Βταπι ἀεοαπιρεπίεπι εἳ οΓΗΤ ππαΠἩδαιπο ραπίαπι Ίπῄεκας 

Ἠαρεπῖεπ, Αππιαάνετίε νετο Ἠϊα, οππτα οἱ ΠΙάΠΙΦ ῥαιι- 

απ Ἰηῇεχας ΠἩαρεπίεπ: παπι απί πομα(παπι απ Ῥ[πς 

(παπα οοηγεηῖαϊ, Ίπῇεκας εί[Τε, αἴταπιαο πια]ηπα ες απία 

Ῥταείεγ παίπταπα Επί. ρίε αριίασ ἀῑκιί, Ἱα επῖπι εἰ Ῥ]ι- 

τ]πϊ. χοοίο να]επίῖππι οπραπί, 1 εἴγοο Ῥο[ίεα Γαρ]απκ1ε: 

Ῥηρίπαπα αμίεπι Ίαοεγο πιαΠ]ρας οταγίραδᾳαθ εχίεπίῖς πῖ- 

η Ῥοπαπ. ᾿ΤΓΙΡΙ νοτο ἀθε]αταίαπι εί {αου]ῖαἶς 1η Πγπι-- 

ἰαίεπι αἲ Ἠη]ασπιοάϊ ἀεοπρῖία Ιπάϊσατϊ εἲ αὀἆλιιο ππβρῖς αἲ 
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Έά. Οἶναςι. ΤΚ. [ᾳ589. 390. 1 ΓΕ. Ῥα[. . (456. 457.) 
μᾶλλον ἡᾗ ἐφεξῆς εἰρημένη κατὰ τήνδε τὴν λέξιν' εἰ δὲ 

καὶ προπετὴς γίνοιτο καὶ καταῤῥέοι ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τοὺς 
(457) πόδας, δεινύτερόν ἐστιν. ταύτας οὖν τὰς κατακλί- 

σεις ἐν τῇ νῦν προκειμένη ῥήσει διὼ τῆσδε τῆς λέξεως ἐδή- 

λωσε, καὶ αὐτὸς διαλελυμένος, εἴ γε τὸ τὰς χεῖρας καὶ τὰ 

σκέλη ὀλίγον ἐπικεκαμμένα ἔχειν ἐπαινεῖται, τὸ περαιτέρω 

τοῦδε μείζονα κύλασιν ἐμφαίνει τῶν ἄρθρων, οὕτως γὰρ 
αὐτὴν ονόμασεν. ἐν δὲ τῷ προγνωστικῷ κατὼ τήνδε τὴν 
λέξιν. θΘανατώδες δὲ τὸ κεχηνότα καθεύδειν καὶ τὰ σκέ- 

λεα ὑπτίου κειµένου συγκεκαμµένα εἶναι καὶ διαπεπλεγµένα, 

ὅπερ σηµαίνει τὸ διεστῶτα μέχρι πλείονος. εἴ- [3901 τε 
δὲ συγκεκαμμιένα εἴτὲ διαπεπλεγμένα γράφοι, καθ ἑκάτε- 

ϱον ἐμφαίνεται κἐκλάσθαι τὰ ἄρθρα. καὶ διὰ τοῦτο ἄμει- 
νὀν ἐστι 7ράφειν ἐνταῦθα, κατακλάσιες τῶν ἄρδρων διὰ 

τοῦ α, τὸ γὰρ διὼ τοῦ κ Κατακλίσιες οὐ πάνυ τι καλώς 
ἐπὶ τῶν ἄρθρων λέγεται, τῷ παντὶ σώματι τὰς τοιαύτας 

προσηγορίας εἰθισμένου τοῦ “/πποκράτους, οὐ τοῖς ἄρδροις 

ἐπιφέρειν. 

εο, αι ἀεῖποερ 5 νεγρῖς εκρτπηϊίασ: Αἲ Π Ῥτοπις {πε- 

τι ο ἹΙεείμίοααε αἆ Ῥεᾷες ἀε]αραίωτ, Ρτανῖας ε[, Ταιες 

1β]ίαν ἀεοιρτίας 1 ΡΓαε[επ 1 ΓΕΤΠΙΟΠΘ ρε αεο νγετρα Πρπῖ- 

Πεαν]ε; εἰ Ιρ[ε ἀῑ[ο]αίαδ, Παπάεια πιαπυς εἰ ογηΓα ρᾶ- 

τα Ίπῇεχας Παβετε Ιαιπάαρι]ε εἰ, ααοά ατα Ίος Ώπες 

ἱταπ[ί, ππα]ογεπι αγοα]ογαπα {ΤαςΙοπεπα Ιπάϊσαϊ. Τία παηλ- 

ᾳπε ἱρίαπι αρρε]]ανῖί; αἲ Ιπ 1ῦτο ἆε Ῥταε[αρῖῖς ἴπ μς 

νοχρῖ: Μοτί[εγιπι εβι απίεπι οτε αρετίο ἀοτπ]γε οτιγᾶ- 

αιιε ΓΠαριπῖ ]αοεπ[ῖς Ίπῄεχα ε[Πε εἰ εχρ]ἰοῖία, αποὰ Πρπί-- 

οαί Ιαἴι[Ππιαο ἁἰ[ίαπίία, Ῥΐνε απίεπι Ἱπῃπεχα Ώνε εχρ[ῖοβία 
{οτιραῖ, πίτοααε πιοάο ατίῖοι]ο5 οοη/[αοίος ε[[α Ιπάΐαί, 

Αίαπε 1άεο ππε]Ἁ5 Ἠοο Ίοσο {αεί οπίαοἰα[ες ατϊοα]οτπα 

Ρει α [ο1ρετε, ος ε[ὲ οοπ/γαοΙίοΏεςδ; ἨαΠι Ρετ 1 [εΓΙβεγθ 

οαἰαο]][ιες, Ίου ε[ῖ ἀεοαδίίας, ποπ αἀπιοάαπι τεοίε αγ[ῖοιι- 

15 αιισἀναί, ιιπνεγ[ο οογροσῖ Ἠ]αδπποάί αρρε]]αίίοπθς πο 

αγΠοι]ῇ Ἡϊρροογαίο αἰἰτίριιενγε [ο]τίο. 
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; λα. 

"Ὄμματος δράσος παρακρουστικὸν καὶ ῥίψεις καὶ κατακλά- 
σεις κακόν. 

ηλ 4 ο νε ’ ε ια Δ , Τὸ μὲν Ώράσος παρακρουστικὸν ἐστι σημεῖον καὶ µά- 
- / 3 ν / » ’ 

λιστα ὕταν ἀναιδημιόνως γίνηται, καθύτε λέλεκται πολλάκις. 
« ω -” 3 ’ ’ -” 

ἡ δὲ ῥίψις τῶν ὀμμάτων ἐναντίον σύμπτωμά ἐστι τῷ Όρα- 
- ’ - . Ἆ ΄ 3 λ)) 

σει ῥλέμματι. ὅὃηλοι γὰρ τοὺς µῆ δυναμένους ἐπὶ πλίον 
3 ”, Ε) λ ς: 5 λος ” 

αναπέἑπταμένους ἔχειν τοὺς ὀᾳθαλμους ὑπ αθῥωστίας τῆς 
[ Δ Π μ ν ͵ - 

διοικούσης τα βλέφαρα δυνάμεως. κατάκλασιν δὲ λέγει τῶν 
2 - /’ ν ’ Δ , ’ , 

οφθαλμών, ὅταν διαστρέφηται τα ῥλέφαρα, καθαπερ ἓν ιῷ 
-” -. 5 3) ’ 

προγνωστικῷ διῆλθεν εἰπὼν, ἢν καὶ καμπύλον γένηταυ 
. ’ α - 3ὴ ς / 

πελιὸν ῥλέφαρον 3) χεῖλος ϱ δὶςα κακόν. 

ΧΧΧ]. 

Οειι]ι Γεγοοῖεας ἀεἰιγίμπα μογιεπᾶϊίε; εγεῦγαε οµοφμε ασ ἵπ- 

ογάϊἰπαϊίαε ρτο]εείίοπες ρεγυετ[οπεσφιµε ππαἰιτη, 

: Ααάαοῖα απἶάεπι ποία ε[ῖ 4ελτά πιακήπε(αθ πάπα ἵπι- 

Ρυάεης ε[, {οι ῬΡίετες ἀῑοίιπα ε[, Όοιμ]ογιπι αὐίεπι, 

αΏ]εοί]ο αιάαοῖ αἀ[ρεοίιιϊ οοπίτατία ει, ἀεο]αταῖ παππφθ 

Ῥγαε {αοπ]ία(] ραἱρεβτας τερεη/15 Ιπιβεο]]Ηίαίε οσι]ο5. ἀῑα-- 

Ώμς αροτίο Ραΐετε ποἩ Ρο[[ο, Τη [γαοίΙοπεπι νΥεχο οοι]ο- 

τήπα αρρε]]αί, αΏάπ Ῥαϊρεβγαα Ιπνετιμπίατ, αἱ ἵπ ᾖρτο 

4ε Ρυαε[ασῖῖς πανταντί, Ἰπηπῖεης: Φίπ Ίπειχνα Γιεν απ 

Πνίάα ραΐρεβτα απί Ιαβίιπι απέ Πα[ας, πιαηπι. 
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Εά. Οµατί, ΙΧ. [ὅς91. 892.1 Εά. Βα[,. . (457.) 
΄ 

α. 

” -- Δ 

[οί] }ὐρῦναι, στενυγρώσαι, τὰ μὲν, καὶ τὰ δὲ μή. 

- 3 ή ’ - 

[592]. Θεραπειών εἰσι καὶ οὗτου τρὀποι, τοῖς ἑναν- ̓  
ς / / .». ” -. ρὸ 

τίοις ἁρμόττοντὲς παθήμασιν. ευρῦναι μὲν γὰρ δεῖ τὰ πε- 
’ -- Δ - ’ 

πυκνωμέναι, πυκνῶσαι δὲ τὰ πέρα τοῦ προσήκοντος εὖρυ- 
’ Ν ἀ λ ’ Δ ” ” 

σµένα. διὸ καὶ τὴν: δευτέραν συλλαβην τοῦ στενυγρώσαι, 
. 

ἨἩΓΡΟΟΠΑΤ]5 ΕΡΙΡΕΜ. ΥΙ. 

σαδΙΕΝΗΕ ΙΙ ΠΤΟΜ ΟΟΜΜΗΕΧ- 

ΤΑδπιυς Ἡ. 

ἒ, 

1) αιατο, οοπ/[γίήβεγε, Ίαεο ομίάεπι εετίεν, λα υεγο 

ΤιΙΠΙΠΊ6. 

ΟµταΠοπιπα οἳ 1Π1 πιοςΙ [απὲ οοπίταγ αΠεοίιρας οοἵ- 

νεπ]εηίος: ἁπ]αίατε Ἠαπ]ηιιε ἀεη[αία οροτίεῖ, ἀεπίατε ααίεπι, | 

ᾳπαο υ]ίγα ἆεοεῃδ απιρ][βοαία Γαπί. Ιάεο {εοππάαπα [γ]]α- 

Ῥαπι ἸἨη]ι5 νοοῖ στενυγρῶσαι οπι ἴοπμϊ Γρῖπία, Πο 
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Φιλοῖντες οὐ δασύνοντες ἀναγνωστέον ἐστίν. οὐ γὰρ ἔγκει- 

ται τὸ ἐγρὸν ἓν τῇ λέξει, καθάπερ ἄν τις οἰηθείη, μη γι- 

γὠσκων ὑπὸ πῶν {ώνων τὸ στενὸν ὀνομάξεσθαι στἐνυγρόν. 

αλλὰ τοῦτό γε μαρτύριὀν ἐστιν αὔταρκες, τὸ παρὰ τῷ «5ι- 

μωνίδη γεγραμμένον ἐν τοῖσδε τοῖς ἔπεσιν : 

οὐκ ἄν τις οὕτω δασχίοις ἐν οὔρεσιν 

ἀνὴρ λέοντ ἔδεισεν, οὐδὲ πάρδαλιν, 
μοῦνος στενυγρῇ συμπεσὼν ἓν ατραπῷ. 

ταυτὸν σημαίνει τῷ στενῇ. στενοῦνται δὲ καὶ ἀνευρύνον- 

ται παρὰ τὴν κατὰ φύσιν συμµετρίαν, ἐνίοτε μὲν ἀγγείων 
τινῶν ) μορίων αἰσθητὸ στύµια, πολλάμις δὲ λόγῳ Θεωρη- 

τῷ, κατά τὲ τὸ δέρµα κῴν τῷ βάθει' καὶ χρὴ τὰ μὲν πε- 
πυκνωµένα διοίγειν καὶ αραιοῦν, μετρίως ἐκθερμαίνοντα, τὰ 

δὲ ἀναπεπταμένα συναγειν, στύφοντά τὲ καὶ Ψύχοντα. τέ- 

λειον δὲ ἔχετε τὸν περὶ τούτων λόγον, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλ- 
Ίων θεραπευτικών λογισμῶν εἰρησόμενον ἐν τῇ τῆς Θερα- 

πευτικῆς μεθόδου πραγµατείᾳ. 

εππι οτα[ο ]εσεπάιπι ε[ἰ: πεαο επἶπι οΗπ Ἠαο «ἀῑσίίοιιθ 

ὑγρὸν, τα απῖς Γογ[απ Ῥπίατε ρο[εί, οοπιροΠία ο[: Ίθπι 
Ἰσπογαί Πε αὐ Ἰοπίρας αποι[απι ΠΕΠΥΡΤΟΑ αρρε]]ατί, 

Ἠπ]ας αιίεπι τεῖ [ε[ῖ Ἰοοπρ]ε Ῥιπιυπ]άες {μεγίές ἴπ Π]8 

οαΥΙΗΙΠΙΡΙ5 Ἱία [οΥ1β6Ις: 

Ίο [απε φιϊσφικαπα [ιο μπαὐγο[ις ἵπ πποπεῖδις 

7ἱγ ἰεοπεπι εἰπιιῖέ, Πεφµε ραγάα[ῖπαν 

δοίµς [1εηγργο, τά ε[ αιιβι[ίο οεεµΊγεης ἐγαπιτε. 

Ίάεπι οπῖπι Πρη]ῃοαξ, αᾳαποᾷ αποίο. Ατοϊαπίαν απίειι εἰ 

ἁπ]αίααίαχ π]ίτα παίπγα]επι πιοάππι ΙΠίετάαπι να[οι]ογίπα 

απογαπἆαπα απ πιοπηΡγογαπα [επβ]α ο[οπ]α;: ῬΡΙετπιηθ 

νετο εἰ ταίοπε νΙβρι]α ἴαπ ΤΠ οπίε, Ύ παπι 11 ρτο[απἆο 

6οἵροτε Ροβία; αἶαιιο ἀεη[αία αρεγῖγαο εἰ ταγε[ασοθτο πιεᾷ[ο-- 

οτῖίες σαἱε[ασϊιεπᾶάο, Ῥαϊεηιια ΥΕεΤΟ 6ΟΡεγο αἀ[γΙπσεηάο ασ 

τε[]ρεταπἆο ορ.5 εἰ, θεά Ρροεγ{εσοίαπι ἆς Ἰ] ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ, 

Πειί εἴ ἆε αἰῖδ οπταἰ1νῖς ρταεοερίϊδ, 1Π Ιβτο ἆε ατἱο οἱι- 

τᾶπς1 {αοϊεπάαπι Ἠαρβεριῖς, 

σΑΙΙΕΝύ5 ΤοῖΊι ΧΥΙΙ. | αν | 
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δ, . 
Χυμοὺς τοὺς μὲν ἐξῶσαι, τοὺς δὲ Σηρᾶναι, τοὺς δὲ ἐνθεῖ- 

ναι, καὶ τῇ τι μὲν, τῇ τι δὲ μή. 

Κάν τῷ περὶ χυμῶν ἐμάθετε περὶ τούτων τέλεώτερον, 
ὥσπερ κᾷν τοῖς ἡμετέροις Θεραπευτικοῖς, ὥς ποτε μὲν αἰ- 

σθητῶς ἐκκενοῦν προσήκει τοὺς πλεονάροντας χυμοὺς ἢ 

ἐμέτοις ἢ κλυσιηρσιν ἢ διὼ καθαιρόντων φαρμάκων ἢ δε 

οὔρων ἢ ὃς ἱδρώιων ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ δι αἱμορῥοῖδος 
ἢ διὰ μήτρας ἢ αποσχάξοντας, ῥἑνίοτε δὲ διαφορεῖν τοῖς 

έξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις, ὧν ὠνύμαξε τοῦτο μὲν 
ξηρᾶναυ, τὸ πρύιερον δὲ ἐξῶσαι. κοινοῦ δὲ ἀμφοτέροις 

ὄντοο τοῦ κενώσαι, τὸ ἐναντίον τῷ τρίτῳ ἔγραψεν, ὀνομά- 
σας ἐνθεῖναι, τουτέσει }εννῆσαι τοὺς Λλείποντας χυμούς. 

εἴδηλον ὃ᾽ ὅτι διὰ τῶν ἐσθιομένων καὶ πινοµένων ἑντίθε- 

µεν τούτους» ἐκλεγόμενου τὰς τὰ προσηκούσαρ ποιότητας 

Ἡ. 

ΕΙΗΠΟΥΕΣ Ίος αφ μίώεηνι επρεἰίεγε, Ιίος υεγο επ[ίοςατε ἄεοει; 

αἰίος αμίεπι αἄάετε, εἰ Ἰαο οιμἰάεπι ρατίε, ία νεο 

ΤΗ 1Π16. 

! 

ΕΙ τὰ Ίντο ἆς Γιουῖ ΠΠογαπι ἀοοίτίπαπι αοοιτα[τας 

ἱναδτίαπα ἀῑάτοι[16, «αεηιαάπιοάαπα εἰ ἵπ ποβτί ο οιΓᾶ-- 

Ποπα Ἠρτῖς ΡγοδΙίαπα εΠ, Οποὰ νιάε]σεί ΠΟΠΠΙΠΩΠΕΠΙ 

γοάιπάαπίε5 Ἠππιογες [οπβΡ]]ίε: οναοµατε οοηγεμῖ αιϊ 

νοπΠοπῖρας απί οἰγ[ενίθας ααἲ Ριαγραίογ]5 πιεϊοιηῖς απ 

Ρε Ιοίῖα αιί Ρεν [αάογο απξ ρος νεηαο [ο[Ποπεια απί 

Ρεν απ [αησι]αας νοσαίας νεῃας αμί ρεν πίεταπα απιί [σα- 

τηΠσαπάο: 1ΠίεγάΙΠα νεγο ἀΐσοετε, οχἰετίας αΠΙΡΙ5 πΠ]θ- 

ἀἰοαιποπί]8, οροτίεί, εκ ααἷθας πιοᾷῖς Ἠαπο οχ[οσατο αρ- 

Ρε]αν1ῖ, ΡΥΙΟΥΕΙΙ νετο εχρε]ίοτο. ΌΟιήπιαε αἰγίᾳαθ οοπῃ-- 

ππαΠο Π{ εναοιαγα, (ποά ἱεγίίο οοηίγαγίαπι εγαῖ, {ορ 

1ρ[απι αἀάεγο νε] Ιπιροπεγο πΠοιΙΙΠαΠς, Ἠοο ε[ὶ ἀοβοῖειίος 

άΠ1Οχ65 ΟΥ64Υ6. ΟΙαγΙι δ[ι απίσιι Πο Ρεχ οἶροφ Ροίμδ-, 
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αὐτῶν καὶ τὰς ποσύτητας, καὶ φροντίξοντὲες ὅπως πεφθῇ τε 

καὶ ἀναδοθῇ καὶ προστεθῇ τοῖς σώμασι. τὸ δὲ καὶ τῇ τι 

μὲν, τῇ τι δὲ μὴ, κἀν εἰ μὴ ἐλέλεκτο, σαφὲς ἦν. ἐνίοτε μὲν 

}ὼρ ἐφ ἑνὸς ἀνθρώπου τινὰ μὲν εἰς ὄγκον Ἰρμένα μόρια 

᾿πενώσέως δεῖται, τινὰ δὲ ατροφοῦντα προσθέσέως. 

, . 

[295] «{επεῦναι, παχῦναι,. τεῦχος, δέρμα, σάρκας καὶ 
τάλλα, καὶ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. 

’ - ᾽ 3 η - ᾽ -. Δ - 3 α) 

Γεῦχος μὲν ακουστέον ἐστὶν Όλον το σώμα" καὶ γαρ 
-- , 3 ι Δ .”. 

λεπτῦναι πεπαχυσμένον ἁἀμέτρως αὐτο καὶ παχῦναι Άλελε- 
η 3 3 -”- ’ , 3 3 

πτυσµένον οὐκ ὀλιγάκις ἡμῖν πρὀκειταυ. πολλάκις ὃ᾽ οὐχ 
ο... 3  » Π η ο Δ διά ε 

ὅλον, αλλ ἤτοι σάρκας τινὰς ἢ τὸ δέρµα µύνον, ῥἐνίοτε δὲ 
Γ η ο νο ’ Π Δ ιν» ο ο 

τοὺς χυμούς, οὓς ἑδήλωσε προσθεὶς καὶ τά ἄλλα. το δὲ καὶ 

ᾳµ6 Ἱρ[ογαπα ᾳπα]ίαίες 1άοποας εἴ πιοάιπα Γερεπίες, πίατε 

οοµοοη παπί, ἀἰδεγαπίις σογρογίραδᾳιιο Ἱπιροηππίηχν, Ργο-. 

οιταηίος 1ος τερατατε. Π]μά απίεπι ραγίαπι απΙάεπι Πς, 

Ρασίῖπι τετο ποια, οαἰ{Π ποπ ἁἀῑοίαπι {µ1Ποί, ΠιναπΙΓεΠαΠα 

εναί: Ἱπίοτάαπι ΘΠΙΠΙ μπο 1Ππ Ποπιῖπε αἴαααε Ραγίϊοα]αε 1Π 

ΕΗΠΙΟΥΕΠΙ εἰαίαο εναοπαϊϊοπῖς, αἰϊαιαε ΠπιγΙπεΠίο οαγεηίε5 

τερ]εΠΙοπ]8 1η1σεηῖ. 

ΠΠ. 

Ία5, εοτρµς, ϱµίεπαν «αΤΠΕΣ επΙΕΠΜαΤΕ, ἴπογα[]αγε ορογίεῖ, 

αἴφμε αἰία, εἰ Ίαεο φμϊάεπεν Πία νεγο παϊπῖπαε, 

Ῥογ να» ἴοίμιῃ οοτρας Ππίιε]Ισεπά πι ε[ἴ: παπα 1ρΓαΙΗ 

Ιππιούίοε οταῄαπα εκίεπιατε εἴ επιασϊαίππη Ρ]επῖας τεάάεγε, 

Ἰμαιά ΤαΥο ΠοΡῖ Ργοροβίυπα ε{ῖ; Ρ]εγαπι(ε νεΓοΟ Πο ἴο- 

έππι, Γεὰ αιἲ «ΔΤΠΕΘ α]ία πας ααί οιιίοπι [ο]απας ΙΠπίεγάιπα 

εἰ ἨΠπιογεςδ, Ύπος ΠρηϊΠοανίϊ 1]]α Υετρα αἀ]εῖεις εἰ αἰία. 

Εα ς 
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τὸ μὲν, τὰ δὲ μὴ, κατὰ τὸν αὐτὸν εἴρηταυ λόγον, ὡς ἐπὶ 

τῆς πρὸ ταύτης ῥήσεως ἐξηγησάμην. 

δ' 

” ” - Γε 3 3 . 

«ειῆναι, τρηχυναι, σκληρυναι, μαλθαξδαι, τα μέν, τα 

δὲ μή. 

Κοινὺν καὶ καθόλου σκοπὸν ἰαμάτων παρ αὐτοῦ µε- 

µαθηκως ἔπεσθαι δυνήση τοῖρ λεγομένοις ἓν μέρει πᾶσι 
Θεραπευτικοῖς λογισμοῖο. εἰ γάρ ἐστι τὰ ἐνάντία τῶν 
ἐναντίων ἰάματα, λεᾶναι μὲν δεήσει τὼ τετραχυσµένα παρὰ 
φύσιν, τραχῦναυ δὲ τὰ λεῖα γεγονότα. τραχύνεται μὲν οὖν 
καὶ φάριγξ πολλάκις αἰσθητῶς καὶ αρτηρία τραχεῖα καὶ 

στόμα καὶ ὕλον τὸ δέρμα κατά τε τὰς ψωρώδεις καὶ λεπρώ- 
δεις διαθέσεις, ἐξανθήμασί τὲ τισυ, τοῖς μὲν κεγχρωδεσιν, 

τοῖς ὃ᾽ ἐἑλάτιοσι τούτων 3) µείδοσι. τραχύνεταυ δὲ καὶ τὰ 

κατὰ γαστέρα πολλάκις, ὅταν ὃν αὐτῶν ἐκκρίνεται πλείων 

χολώδης χυμὺς ἄκρατο. ἐσθ ὕτε δὲ καὶ ἐξ ἐδεσμάτων 

Ἠ]ιιᾶ νετο εἰ ᾖαεο φμϊάεπι, εα υεΥΟ ΟΙ 60 πηοᾶο 1Πίε]-- 

Πρειάαπι ε[ί, ᾳπο ΡγοχΙπΙΙΠΙ [εΓΠΙοπεπι εκρ]απαν]. 

ΙΥ. 

Γειῖτε, οπα[μεγατε, Ἱπάμγαγε, επιθἰίγε, εἰ Ίιαεο αμίάενι, 

ία υεγο ΤΠΙΠΙΠΠΕ, 

Οοππππάπα οἱ ἵπ απῖγενγ[απα πιεζἹοαππεπίπα ῥρτοροΠίπι 

ᾳπ11Π1 αμ 1ρ[ο ἀῑάΙοστῖς, Ππσι]α οπιπῖα οπγαΠοπῖ ῬγαςῬ- 

οερία οοπ[εφαῖ Ρροϊοχῖε,  ΊΆΝαπι { οοπίταγΙογα οοπἰτατία 

[απί πιεάΙἸοίπαθ, Ῥταείεν παίηταπι οκα[ροταία οοΠΠρ]απατο, 

Ἰαενία εχα[ρετατο ορι5 εί. Α/[ρεγαπίαν [απο {αμοεςδ Ρ]ε- 

χαππαο [οπ[βῖμ [εν εἲ α[ρετα αγἱετία εἰ ο εἳ ππῖνετγ[α 

οα[15 1Π [οαΡβίο[φ Ἱερτο[δᾳπε αΠεοίίρις εἰ ρι/[α]ῖ αα1ραδ- 

ἆαπα πΙ ή σταπα]οτηπι 1ηβατ, α(πῖρας πποτῖρας, αἰφπῖ-- 

Ῥι5 ππα]ογΊρᾳςδ, Α[ρεταπίαχ ϱ«ποᾳιθ εἰ νεπἰτῖς ρατίος Ρίε- 

ΥΠΠΊ(ΙΙΕ ΠΠΠΙ ρεχ 1ρία5δ Ῥήτο[ας Γαπσοσαθ πιεγας οορΙο[αδηε 

εχοετηΙίηχ, ΙΠἱετάμπα νετο εἴ εκ αοτίρις εγοάεπίίρισαις , 



. 

» 

ΚάΙ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ αγτο ΣΗΟΠΜΙΝΗΜαά 0. 00 

Εὰ. Οµατι. ΤΧ. [295. 504] Ἐά. Βα[. Ύ. (457. 409.) 
δριµμέων τὲ καὶ δακνωδῶν γίνεται τοῦτο. καὶ δηλονότε διὰ 

τῶν ἑωμένων τὰς τραχύτητας φαρμάκων τὴν Βεραπείαν ποιεῖ- 
σθαι χρὴ τῶν τοιούτων, ὕπερ ὠνόμασε λεᾶναι. τοῖς δὲ 
εἰρημένοις ἐναντίως διακείµέενα τὰ τραχυνῦθῆναι δεόµενα, 

κατὰ μὲν τὸ δέρμα, περί τὲ τὰς τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γὲ- 
φείου τρίχας γίνεται. περὶ μὲν τὰς τῆς κεφαλῆς ἐν ἆἁλω- 
πεκίαις καὶ ὀφιάσὲσι καὶ µυδριάσεσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ γενείου 
τῶν βραδέως αὐτοῦ καὶ µόγχις φυόντων, ἐφ ὦν καὶ αὐτῶν 

ἐπειράθημεν ἁπάντων πρὸς αλωπεκίας ἁρμοξύντων φαρμά- 

κων. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μέρεσι τοῦ σώματος, ἕν τὲ τῷ χει- 

λῶν καλών ἕλκη 3} κόλπους ὅλους, ἐνιέντὲς φάρμακα ῥυπτι- 

κὰ (458) τραχύνομεν τὼ μύρια. καὶ τὴν γαστέρα γλί- 
σχρου «φλέγματος ἐμπεπλησμένην ἐνίοτὲε τραχυντικοῖς φαρ- 

µάκοις διαθῥύπτομεν, ἓν ταὐτῷ ὃ᾽ [99ί] ἐστὶ τῷ γένει 
καὶ τῶν αἱμοθῥοϊδων καθάρσεων προκλητικοὶ πεσσοί. καὶ 
µέντου τὰς ἐν τοῖς βλεφάροις συκώσεις προτραχύνοντές τινε 
πρότερον οὕτως ἐπαλείφομεν τὰ καθαιρετικὼ φάρμακα, 

πράττοντε τοῦτο χάριν τοῦ παραδέξασθαι τὴν δύναμιν 

απιεπίϊς 1 [εαμιίατ,. Αίααπε Ἠϊπο ενίάεπς ε[Π, Ῥοτ πιε- 

ἀἰσαπιπια α[ρετιίαῖοπι {ο]]οπίῖα ουταίίοπεια εε {αοἱεπάατην 

αποά ἀρίε οοπιρ]απατο αρρε]]ανι. Οοπίτα απίεπι αίηια 

Ίαεο [ε Ἰαρεπί, απ1θιθ εχα[ρεταἰῖο οοπνεπί. Ἶα οπίε 

ααϊάεπα αἳ οεἶτοα Ῥατβας οαρίδᾳαο Ρρί]ος 14 αοοϊά1ί: οἴτοα 

Ρίο «ππ]άεπα οαρίΗ, πῖ 1π αἱορεσῖῖς Υοσα![ῖ οἱ ορ]]α[ οί 

πηγα: 1π Ῥατρα νοτο «παπι ἰατάο νίκαιε ΡΙΗ εκοτΙπΠ-- 

αν, 1 απχρᾳς εἳ 1ρ[Π οπιηῖα ππεϊοαπηῖπα αἆ αἱορεοῖα [ᾳ-- 

οἰεπί]α εχρεγίῖ [απ15. Αἲ 1Π ας οογροσῖς5 ρατίϊοσ]ῖ5, αΡί 

{απῖ οανα πἶεετα εἰ Ἱπίεστί πας, αρ[ετίογία ΠπιεάΙοῖπας 

Ιπ{απάεπίες, Ίοσος 1]]ος εχα[ρεταπιας. Πί νεπἰτίιοπ]απα ἴε- 

ηαοὶ Ῥϊυία τε[εγίαπαη εχα[ρεταπῆΡας ππεζΙοαπιεηί1 ΠΟΠ- 

παπΠαπα ἀείεγρεπιής. Ἐ]ιδάεπι σεπετῖς [απῖί εἳ ρε ρε 

Γαπσα]]αας νεπαδ ΡΙΥΡΗΙΙΟΠΕ5 Ῥτοχ][αμίε. ΟΙ εἰἴαπι 

Ρα!ρερταγαπι ἴαρετουμ]α, Οταεοὶ [γοο[ες νοσαπί, Ρτῖς αἰῖ- 

4ο εκα[ρεγαπίες, 1ία ἀείτασίιογ]ῖδ πιοζισαπιοπ 1 ορ πΙπας, 

Ἰάφαςο {αοϊπιαδ, μἰ πἱοεταία {μρετου]α 1 ρτο[αμάσμα γΊγθς 
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Ε. Οἶατι, ΙΧ. [91.1] Ἐὰ. Ῥα[. Ὑ. (459.) 
αὐτῶν εἰς τὸ βάθος τὰς ἠλωμένας ἐξοχάς. ἴστε 7ουν ἐμὲ 

χρώμενον ἐπ αὐτῶν δέρµασέ τὲ θαλαττίων κητὠν τραχέσυ 

καὶ σηπίας ὀστράκοις καὶ κισσήρει, καὶ τούτων μὴ παρὀν- 

των αὐτῷ τῷ κυαθίσκῳ τῆς µήλης, στενὸν ἐχούσης, οὐκ 
εὐζθὺ τὸ πέρας. ἀλλὰ τὸ τοὺς ἀχώρας καὶ τὰ κηρία κα- 

λούμενα καὶ τὰς µυρμηκίας, ὕσα τὲ ἄλλα τοιαῦτα φαρμά- 

κοις ἐκτῆξαι βουλόμεθα, προτραχύνοντες ἤτου διὰ τῶν 

ἡμετέρων ὀνύχων μετρίως ἡἢ δι ὀθόνης σκληρᾶς ἢ διά τι- 

νος τῶν προειρηµένων, οὕτως ἐπιτίθεμεν αὐτοῖς τὰ φάρ- 
ἅβακα σκληρῦναι, µαλθάξαι. καὶ τούτων ἡμῖν χρεία γίνέταυ, 

πολλάκις μὲν ἐφ᾽ ὅλου τοῦ σώματος, ἐνίοιε δὲ ἐφ᾽ ἑνὸς µο- 

ρίου. τοὺς μὲν γὰρ ὑποιδόν τε καὶ ὑδερικὴν ἔχονιας ὅλην 
τὴν ἔξιν τοῦ σώματος σκληθύνομεν διά τὲ σινδόνων πρθα- 

νατρίβοντες καὶ σκληρᾷ τρίψει χρώμενοι καὶ γυμνάζοντὲς 
ἐν κόνει τοὺς ὃ᾽ οὐ φέροντας ταῦτα φαρμάκοις ξηθαίνουσο 
προσπλαστοῖς, ἁλουσίᾳ τὲ καὶ ταῖς εἰθημέναις τρίψεσε, 

πρὸς δύναμιν δηλονότι καὶ κατὰ βραχὺ χρώμενου ταῖς παρ- 

αυξήσεσιν αὐτῶν. ἓν δὲ µορίον ἐνίοτὲ διακείµενον οὕτως ἀνά-- 

πηε(ἰσαπαΙππι αοοῖρία:α!ῖ, Νον][ῖ [απο ἵπ 1156 πιο πιατ]-- 

παγμπα Ῥε[ίαγαπα, 4ααθ οεία νοσαπίατ, οογῖς αἴρετῖς εἰ 

Γερίας {ε[] εἰ ριπιςθ πἰεηίθια, Πΐεααε ποῦ Ρταε[επΗΡαδ 

1ρΡ[Ο Ῥαχνο ογαἰμο [οα[ρε1, απρα[ίααι πον Ἰαίππι εχκίχε-- 

ΠΠΙΠΙ Ἰαρεμίϊς, Ὑεγαππείϊῖαπι ἄΕΠογας εἴ νοσαῖον {ανος εἰ 

ΠΙΥΤΗΕΟΙα5 νεγτασαδ εἰ ᾳΠαεοεππ(πε 1 Ρεηας αἰῖα πεζ]σα- 

πιαπ!]ς5 ἆ[οιίετε νο]απιας απί Πο[σ]ς ππρυιῖρας απί ἀαπτίοτε 

Ἠπίεο]ο απί απο εκ απιεδΙοίῖς Ρτῖαδ πιεᾷϊοσπιίετ Γτ]σαι-- 

τες, ἀείηάε Τρί πιεάϊοσπιῖπα Γαρογάαπης. Οµάαχατα, πιο-- 

Ἠτα, Ἠαεο ΠΟΡΙ5δ ᾳποφαε υία νεηίαπε, Ῥ]εγαπιααο ἴπ οπιηϊ 

οοχροτθ, ΠΟΠΠΙΠΟΙαΙΑ 1 ρατίο πα. Ίλαπι εο5, αιά απ]- 

γετ[ο εοτρονῖ Παρίτα [ηῬππϊάο οί η Ἱγάγοροεπι νεγσεπἰε 

[απί, ἀπγίογες τε ἁἵπιας Ἠπιεῖ Ργ]ας {Π]οαπίες εἰ αἴρενα 

Γγ1οιῖομε αἰεπίες αἴπε 1π ρι]νεγε εχετοεπίες; Ἠαεος απϊοπα 

9ο. Γεγεπίςς, πιεζἰοαπιεη 19 οπιρ]α[οῖς αγε[ασοϊαπί πηεάτοὶ 

εί Ιαναἰϊοηῖς αΡ[Ππερίῖα οἳ ἀῑείιῖ5 {γΙοΙοπίρα5, Ρτο ΙΓ ρι5 

Γοπ]σεί αἴφιο ραι]αἰἴπι ος αμσοπίε». Ύδεγαπι ἀπαπι Πηίθ- 

ἀαπα ρατου]ατα Πα αΠεοίαπι Γεοαπάσπι εα, ᾳπαο ἀῑχί, εἷι- 
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Εά. Όἶωτι, ΤΧ. [504.1. , Ἐὰ, Βα[, Ὑ. (458.) 
», 3 ᾿ κά [ή 

λογον οἱς είρηκα. Ὀεραπευομεν. ἐπὶ δὲ τὠν κώλων μαλιστα 

φαίνεται συνεχώς τοῦτο γινύμένον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑλκῶν πάγ-- 
των ὅταν σαρκωθῇ, τὴν ἐπούλωσιν οὕτω ποιούµεθα. σκλη- 

’ . ε .) .. -” ᾿ 

ουνομένη γὰρ 1 σαρξ δερματοῦται καὶ οὐλὴ γίνεται. πάλιν 
δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων μµαλθάσσεται τὰ τὲ τετυλωμένα καὶ τῶν 

σλεγμονῶν αἱ σκιῤῥούμεναι, καθ ὃν τρόπον καὶ ἡᾗ τοῦ 
σκιθρῥουμένου σπληνὸς ἴασις Ἠίνεται. καὶ τὸ παχυγόμενον 

λ , ο) οι - -. ” 
δέρµα κατα τὸ πάθος, ὃ καλοῦμεν ἐλέφαντα, καὶ τῶν οὐλών 

δὲ καὶ τὼς σκληροτέρας τοῦ προσήκοντος μᾶλλον μαλάσσο- 

μεν, ὥσπερ τὰς πάνυ μαλακὰς σκληρύνομεν. 

3 »» - 

πεγειραι, ναρκωσαι. 

.] η 3 ν 3 », Π ἃ , » 

Τὸ μὲν ἔπεγεραι την αἴσθησιν καὶ τὴν κίνησιν τὼν 
3 , 3 ΄ 3 .) ”/ ΄ ν΄ 3 9 

ἐκλελυμένας ἐχόντων αυτας εὐδηλόν ἐστιν οὐ σμικρὰν 
-- - Ἆ ” 

χρείαν παρέχον τοῖς ἑατροῖο. τὸ δὲ ναρκῶσαυ κατὰ µόνας 

χαὈίπηας, ΤΠ εχἰγεπηϊς αππέθπα πιοπιΏγῖς Ῥοιἱ{Ππιαπα 1 Πεγί 

αἀμάπε οετηϊίατ, ὉὈ]οεταπι ᾳποςπθ ΟΠΙΠΙΗΠΙ, ΟΝΠΙ Ο8ΤΗΘ 

περ]εία [απί, οἰοφίτίοεπι οσο πιοάο {αοῖπιμς: ἆἀμγε[οςης 

εΠΙΠΙ ϱ8Γο ου] παΐιταπα ἀπάιτ οἰοαίτίχηις εΠιοιίατ, 1Πε- 

παπι ρετ οοηἰτατία, οµ]]οία αἳ 1π [οιττμάπι γετίαο Ρ]ὴ]εσιπο- 

πα πιο]μαπίας, απεππαάπιοᾶαπι εἰ οράιταΙ Μεηῖς πιεε]α 

Ρετῃοϊίαν εἰ ογα[[ε[οεπίεπι ουίεπι ἵπ α[εεία, 4πενη εἶε- 

Ῥ]απίεπι νοσαπης εἰ οἰσαίτῖοεδ, 4118πι οομνομῖαί, ἀτίογος 

τεπιο]]πιας, Ποιί πιο]]ῖογϱ5 1ΠάΓαΠΘ. 

γ, 

Εαεϊατε, [ἐμρε[αοετε. 

Ἐκοιίατε [εη[απι οἱ πποίτπι ἵπ 15 ο «ος ἀεριμίαίος 

Ἱαρεαπί, ΠοἩ Πιεάϊοογεπι ΙΓ ΙΠΕΟΙΟΙ5 Ῥγαεβοτο οΡΙΠΙΡΙ5 

ποίαπα ε{ι. ΑΙ Πμρείασετο 1 [οἱι5 νομεπιεπίῖρας ἀο]οτβις 
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Εά. Οµατι, ΓΧ. (594. 39905.] Εὰ, Βα[. Υ. (458. ) 
τὰς σφοδρὰς ὀδύνας γἰνεταί ποτε Ἰρήσιμον, ἠνίκα τὰ δι 
ὀπίου καὶ μιανδραγόρου καὶ ὑοσκυάμου φάρμακα προσφέ- 
ϱοµεν. αὐτὸς γὰρ εἶπε, νάρκη δὲ µετρίη ὀδύνῆς λυτική. 

ἐὰν γοῦν τὶς σφοδροτέροις 1 πλείοσι χρήσηται τοῖς ναρκω- 

τικοῖς φαρμάκοις, καταψύχεταί τε καὶ νἐκροῦταυ τὰ σώ- 
ματα. 

; 

στ. 

[995] ἈΚαὶ τὰ ἄλλα ὁκόσα τοιαῦτα. 

Τὼ κατὼ τὴν ἁμοίαν τοῖς προξιρηµένοις γινόμενα ἔναν-- 
τίωσιν λέγευ, Θερμαινόντων ἢ) Ψυχόντων ἢ ὑγραινόντων ἢ 

ξηραινόνιων 1 ἐμβαλλόντων τὸ ἐκπεπωκὺς  ἐκτεμνόντων 

τὸ πωρὰ φύσιν ὕλῳ τῷ γένει τοῦ σώματος τὴ ἀποτεμνόγτων 
τῷ µεγέθει παρὰ φύσιν ἢ τὸ διεστραμμένον ἐξευθυνόντων 
3) ἐκφραττόντων τὸ ἐμπεφραγμένον 1) τᾶλλα ὅσα κατὼ Θε- 

ραπευτικὴν εἴρηται πραγµατείαν, ἅπαντα κοινὸν ἔχοντα 

σκοπὸν τὴν τῶν ἐναντίων τοῖς πάθεσι προδαγωγήν. 

Ἱηίοτάππα εκ π[α {αοτῖέ, ΟΠ πιοβϊοαππεπία εκ ορίο, ΠπαΠ-- 

ἆνασοτα οἱ αἱίεγεο εχ]ίρειπς: παπα 1ρ[ο ἀῑκιί, [ἔµρογ 

φετο πιοάεγαϊνις ἀοΐογεπι [οἰοῖι. Όσο [1 ᾳπὶς ροϊοπ/1οχ- 

Ῥας9 ααί ρ]ατῖρας ππεζϊοαπιεπ15 [Ππρείαοίἰοτῖῖς πἰαίας, τε- 

{γ]σεταπίατ εχβιπσαιμπίαχααο ΟΟΓΡΟΓΗ. 

γΙ. 

Έε οαείετα Φιαεομπ(ε [ωπὲ Παι]ησπιοάι. 

Ἠ]α ἀῑοιξ, ᾳαο Ῥοτ οοπίτατϊείαίεπι απἰααΙοίῖς Ππιϊ]επι 

Παπῖ απί τοε[τισεχαπάο απὶ οα]είαοϊοπᾶο απῖ Παπιεοίαπἆο 

ααῖ εχῃοσαπἆο απί Ππίτα[α οχρε]επάο αιί 1]αά εχεϊἆεῃ-- 

4ο, αιοά {ἰοίΐίο Ρεπεγα Ππιπαίοαπι ε[ι οοτροτί, απὶ αΆ[οίι-- 

ἀεπάο, αποά πιασπΙίπάϊπο παίατα]επι Ιποάσπι εκοοζ1ί, απί 

οοπίοσίαπα ἀἰγισοήάο απ οὐ[γαοίαπι τεο]ἀἀεπάο αιῖ γε]ῖ-- 

48 απαεοπή(Πθο 1π ατίο οπχαίῖνα ἀῑοία [απ.  Όποταπι 

ΟΠΙΠΙΙΥ1 ϱΟΠΙΠΙΙΠΟ Ργορο[ίππα ε[ὶ οοπἰχατία α[Π[εοίριας α- 

Ἰ]ροτο. 
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Εξ. (Πατ, ΤΧ. [05.1 ΓΕ. Ρα[. Ῥ. (458.) 

ΠΠαροχετεύειν. 

Τρόπους θεραπειών ἐπὶ χυμοῖς ἐνταῦθα διδάσκειν ἄρ- 
χεται, γἐγραμµένους τελειότερον ἐν τῷ περὶ τῶν χυμών, 

εἰρήσονταυ δὲ καὶ νῦν αναμγήσεως ἕνέκα. παροχέτευσιν 
μὲν ὀνομάξειν εἴωῦεν ὃὁ “Ἱπποκράτης, ὅταν χυμός τις δεύ-- 

µενος κενώσέως μὲ καθ ὃ δε χωρίον ὑὁρμήση φέρεσθαι, 
καὶ μέντοι μηδὲ πὀθῥω πάνυ τοῦ προσήκοντος, μη» εἰς 

τὸν ἐναντιώτατον τόπον, αλλ οἷον εἰ ὃν οὕὔρων ὁρμήσευ 
ἐκκενοῦσθαι, κξκακωμένης κύστεως 3) νὲφρῶν. παροχετεύειν 
γὰρ ἄμεινον ἐνταῦθα διὰ τῆς γαστρὸς, ὥσπερ εἰ καὶ διὰ 
γαστρὸς τὴν ὁρμὴν σχοίη φέρέαθαι, κεκακωµένων ἐντέρων. 

ἔμπαλιν γὰρ ἐπὶ τούτων εἰς οὖθα προτρέψομεν ἔρχεσθαι, 
τὸν χρήζοντα πενώσεως χυμόν. ἐπὶ δὲ γυναικών ἐνίοτὰ 
διὰ μήτρας ἢ κατὼ τοὐναντίον ἔστιν ὅτε τὸν διὰ μήτρας 

ῥοῦν γινόμενον ἐπ οὔὖρα καὶ γαστέρα παροχετεύσοµεν. εὲ δὲ 
ἐπέ τινος τῶν τοιούτων κενώσέων ἐμέτους κινήσαιµεν, ἄν- 

ΥΗ. 

Γετίνατε. 

ΟαταΙοπάπα πιοᾶος αἆ [ποσο ρεγπεπίες Ἠῖο ἆοοετα 

ΙΠοΙρΙΕ, 1π Ηργο ἆθ Γαοοῖς ασουγαίῖας ἀε[οπῖρίος, [εὰ πάπο 

ᾳποφαε τεπμ][οεπίῖαο οαμία πατταραπίἁτ.  Εοτϊναἴίοπεπι 

{απε αΡρρεµατο οοπ/{αοενῖί Ηιρροογαίεδ, απαπάο {ποοις αἰί- 

απῖς εναεπαϊϊοπῖδ 194]Ρεί, ηεφΙθ ρετ εοπνεΠΙεπίεπα χεσῖο- 

πεπι {εττῖ 1ποερετ]ξ, πε(ιθ ἴαπιεπ να]άο ῥρτουι] α ϱοΠνε- 

π]θπ{Ι, πεπθ αἆ τεπιο[Ππ]ηπι Ίοσιπ. ὉὈίι ΠΠ ρου ]οιῖ 

νίᾳς εχῖγαο ἴεπίανοειν]ί νυ]αία γείιοα αμἲ τοπίρας; {πο ΘΩΙΙΩ 

Ρεν αἶναπι ἀετινατο [αἰῖας {αοτ. Οιπεπιαάπιοάππα εἴῑατη 

{ ροτ αἴνυπι ναί ἀπίεβΙπῖς {αυτί ἹπολμπανετΙε: οοπίτα 

επ] 1π 15 [αοευαι οναοπαπάμπι αἆ ἀτπαχῖο5 πιθαῖιις 

ἀτίσεπιι. Ἰπ πιπ]ετίριας νετο ΠοΠΠΙΠ(απι αἲ πἴεγαπι 

θα ϱ οοπΙταΓΙοΟ ἀπίετάσπα α{ετὶ ρτοβανίάπαη αἆ πγίπας νίας 

πο αἴναπι ἀετιναθίπας. Αί { 1π ασαα 1ὰ σεηιι ενασια- 

Ποπα νοπἔαπι οἴίανοτίπιαςδ, τεγμ]οηπεπι Ἠαπο ποπαῖμαί, 
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Έά. Οµατί, ΙΧ. [105. 896.1 Εά. Ρα, γ. (458.) 
τίσπασιν ὀνομάδει τοῦτο, παθάπερ εἰ καὶ τοὺς ἐμέτους ἀν-- 

τισπάσοµεν, ἐρεῦ {ζοντὲς ἐπὶ μήτραν 3} κύστιν ἕδραν. 

/ 

7. 

; « .. 3 ” ΄ 

ΤΠαροχετεύειν, ὑπείξαντα ἀντισπῶν αὐτίκα, ἀντιπίπτοντα 
ὑπεῖξαυ. 

” 3 στ 

[996] ἸΤῷ παροχειεύειν αἀκόλουθον ἦν ἐπενηνέχθαυ 
τὸ ἀντισπᾷν, ἔπειθ οὕτω διδάσκειν ὅπως ἄν τις ἄρίστα 

ἤ Ν η 8 

ποιήσαιτο τὴν ἀντίσπασιν. ὃ ὃδ᾽ “Ιπποκράτης ὑπερβας 

τὸ ἀντισπᾷν εἰπεῖν εὐθέως ἦκεν ἐπὶ τὸ χρησιμώτατον ἐγνῶ- 
σθαυ τοῖς µέλλουσι καλῶς ἀντισπᾷν τοὺς κακῶς ἐπί τι μό- 

[ή ια] , - 

ϱιον ὁρμήσαντας χυμούς. οὐ γὰρ ἐπιμένειν χρή γε τοῖς ἆν- 
ο] , .) 3 3 .Ν , Δ 

πισπώῶσιυ βοηῦθημασι δια παντὸς, αλλα παρεντιθέναυ τινα 

καιρὸν, ἀργὸν τῶν ἀντισπώντων, ἵνα τὸν φΏάσαντα χυμὸν 
ἐστηρίχθαυ κατὰ τὸ πάσχον µύριον ἐάσωμεν ἐκκριθῆναι. 
διαµείνας γὰρ ἐν αὐτῷ διετῶς ἀνιάση, τὸ μέν τι τῷ πλή- 

/ ἃ , » , » Φλ η 
Φευ διατείνων, τὸ δέ τι τὴ ποιότητι λυπώὠν. ἕἔαν δὲ ἔασαις 

αἱ { νοπιίας εἰῖααι χαἰγαχετίπιας, αἆ πἰεταπι απί γε[ίοαπι 

απἲ [εάεπι 1Ππο]ίαΠίεδ. 

ΥΠ. 

Πετίνατε, οεεἀεπίεπι [ἑαξίπι τευεἰίετε, Τεπϊεπέια επιο[[ίτε. 

Οοπ{επίαπειπαι εταί, αἱ ἀετινα[ιοπῖ γενι]Ποπεπι [10-- 

Ἰαηπετεί [ίσο ἀεϊπάο Ρτο «πο ΠΙοο απῖς ορίῖπιθ τενπ]-- 

Ποπεπι {αοογεῖ, εἀοοθετεί. Ῥεὰά ΠΗἱρροοταίες τενα]ποπεπα 

ΠΙεηὨῖΙο ῬηπείεγΙεης, 11ο αἆ 1]]ιὰ [ε οοπία]ῖ, ᾳαοά Ῥεπο 

γεν] [118 ΗΙΠΙΟΥΕΡ ππα]ο Ἱπ ππεππρταπα αμααοά Ἱγτασπίες, 

παπα. οορη]ία εταῖ. Ίσα επίπι Γεπιρει ἵη τείχᾶ- 

Ἠεπῆρας αχ] ρεγππαπεπάαπι ε[ῖ, [εά αἰϊᾳιοά (επιρας, 

ααοά τεἰίταμεπί]ριι νασεῖ, ΙΠίεγροπετε οροσίεί; τί Γαοσσ1, 

ααἱ 1 α[εοίο ΠιεπΙῃχο Ρτίας5 Ιπ]ιαε[ετίτ, εχοογηϊ ρογπα]ε[ᾶ-- 

1Η 8: 11 ΠΙΕΠΙΡΓΟ ΕΠΙΠΙ ΤΟΠΙάΠΕΠΦ, Ἱρίαπα Ῥι[αγίαπι οοπἰχ]- 

Παρί εἴ ππα]Π[αάίπε ἀῑπεπάεπς εἰ ααα]ίαίο ἀῑ[ογασίαις. 

Αι Π Ἰμπιοχες 1η ραγἰοπ]απ Ρτίας αλ]αῖο εχίτε ροχιπ[ονῖς, , 
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ἐκκριθῆναι τοὺς φθάσαντας ἐπὶ τὸ µόριον ἐνηνέχθαι χυ- 
μοὺς, ἐλευθερώσεις αὐτὸν τοῦ πόνου. ῥᾷόν τ ἀνίσεις τι 

τοῖς ἀντισπασεικοῖς βοηθήµασιν, οὐκετ ἐφ ἑαυτὸ διὼ τὸν 
πύνον ἐρεθίζοντος τοὺς χυμοὺς τοῦ μορίου πρὺς τὴν ῥοπὴν 
ἣν ἐξ ἀθχῆς οὐκ ὀρθῶς ἐπεποίηντο. 

9’. 
”ὤλλον χυμὸν μὴ τὸν ἰώντα ἄγειν, τὸν δὲ ἰόντα συνέκχυ- 

μοῦν, ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, οἷον ὀδύνη ὀδίνην παύει. τὰ 
ἀνόμοια ν ῥέπη ἄνωθεν ἀρθέντα, κάτωθεν λύειν παὶ 

τὰ ἐναντία ταῦτα, οἷον κἐφαλῆς κάθαρσις, φλεβοτομίη, 

ὅτε οὐκ εἰκῇ ἀφαιρέεται. 

. 3/. ΔΝ 3”! 3, 2ο 

7ὁ μὲν ἄλλον χυμιὸν, μὴ τὸν ἐόντα ἄγειν, εὐδηλόν ἐστιν 
3 - 3 , 3 3 - - -” ΄ 

ἐξ ὧν ἐμάθομεν ἐν ἀφορισμοῖς τε καὶ ἐν τοῖς περὶ χυμῶν. ἐὼν 
.] . ὧ ., 

μὲν γαρ ὁ λυπων ἐκκρίνηται συμμέτρου εῆς κενώσέως οὔσης, 

δέχεσθαι χρὴ μηδὲν αὐτὸν περιεργαζόµενον. ὥσπερ εἰ καὶ 

1ρίαπι ἆο]ογο ἸἨρεναδίς {αοϊ]αδααε τενα]{ογ]]5 αμσ1]]ῖς αἰ-- 

αιμά Ρτοβοῖε», Ποπ αρ] Ίπ [ε 1ρίαπι ΠΙΕΙΙΡΥΟ Ρτορίετ 

ἀο]ογεπι [ιιοςο» Ῥτοτ]ίαπίαες, α]ίτα εαπι, ϱὐᾶπι α ΡγΙπεΙρίο 

ΠΟΠ τεοίε αεεερεταηπί, 1Π6ΙΙΠΑΙΙΟΠΕΠΙ. 

3 ΙΧ. 
{µππογεπι αἰίμπι ΠΟΠ ΡΥοἀειίεπι εάμοεγε οροτίεῖ, Ργοάει- 

τεπα Ψετο µπα εν να[ς ε[Γωπάετε, [πὶίε φμοάᾷαπι ορι5 

Γπαεεγε, υεἰιὲ [ ἀοίογ ἀοΐογε [εάειμγ. Ιί[Ηπιία ᾖ Γμή-- 

/μπι [μδίαία εεπάαπε γε ἰπ[εγίοτα |οἴυετε εοπμεηῖε, αἲ- 

οµε Πὶς εοπἰτατία ᾗαεετε, υεἰμεί ριμγβαιίο, νεπαε /εοεῖου 

[ φμαιᾶο ποπ ὑπεοπ[μίιο ἀειγα]αίμτ, 

Αππι φα]άεπι {πουμπα ΠΟη εχεμηίεπι ἆμοετθ, εΧ 18 

Ραϊεί, ϱὐθε Ἱπ δρλογ]{ιηῖς εἴ 1π Ἠρτο ἆᾳ [αοοῖς ἰἱταδία 

{πε  Ναπι ᾱ Ἠππιου 1η [ε[ίαμς εκεεγπαίις, οὔπι πιοφεγαία 

εί ενασιµαϊίῖο, τά μαμα] αἰλιιά ουταπίεια αἀπιπίογε ορογίε!, 

αποπιαάπιούιπα { ἀπιποάῖσα {μογῖε, 1ρίαπα πείσμα ααμ1ά 
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μὴ συμμέερως γένοιτο πράττειν αὐτόν τι, ποτὲ μὲν ἐπέ- 

χοντα τὸ πλῆθος, ποτὲ παροξύνοντα τὸ τῆς πενώσέως ἑλλι- 

πὲς, ὅπερ ὠνόμασεν αὐτὸς τὸν ἐύντα συνεκχυμοῦν. ἔκχυ- 

µώσεις γὰρ εἴωθε τὰς ἐκ τῶν ἀγγείων ἐκχύσεις καὶ χενώ- 

σεις ὀνομάξειν, (459) τὸ δὲ ἐργάσασθαι µεμάθηκας ἐπὶ 

τοῦ µεταλλάττειν ἢἡ μιγνύναυ λεγόμενον. ἄδηλον οὖν εἴτε 
τῷ προειρηµένῳ συντακτέον εἴτε τῷ ἑξῆς εἰρημένῳ αὐτὸ 

προσακτέον, ἑκατέρως γὰρ οὐκ οἰκείως φαίνεταυ λέγεσθαι. 

διὸ καὶ τινὲς μὲν ὡς ἑπόμενον αὐτὸ τοῖς πἐρφρημήνοςς ἐκεί- 

νοις συνῆψαν, εἴτ ἀφ' ἑτέρας ἀρχῆς, τὸ ὅμοιον οἷον ὀδύνην 

ᾗ ὀδύνη παύει. τινὲς δὲ ἀρχὴν ἐποιήσαντο τῶν ἐφεξῆς τὸ 

[997] ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον. ἐπεὶ δὲ, ὧς ἔφην, ἑκατέρως 

λεγόμενον οὐδετέρως ἐστὶ πιθανὸν, ἐπὶ τοῦ µεταγράφειν 

αὐτὸ παρεγένοντο πολλοὶ, καθώπερ καὶ τὰ ἄλλα ὕσα καθ᾽ 

ἓν ὄνομα τὴν ἀσάφειαν ἔχευ. καὶ τινὲς μὲν τὴν δευτέραν 
συλλαβὴν διὼ τοῦ Υ καὶ : γράφουσιν, ὀργίσασθαι, τινὲς δὲ 

τὴν πρώτην διὼ τοῦ ε καὶ ϱ, τὴν δὲ δευτέραν διὼ τοῦ γ 

{αοςτο πεοε[ῖο ε[, ποππαπαιιαπι εγαοπα(1οπί6 τοάιπά απ {ἶαπα 
Γαρρτϊηιοπίοπα, ἨΟΠΠΙΠ(ΠαΊΙ εἶα ἀε[εοίαπι Ιποϊίαπίεπα, 

αιιοᾶ {ρίε ποπιπανΙί εχεμπίειη συνεκχυμοῦ», Ίου ε[ι ππα 

οΠιπάστε. Οοπ[αενιί επῖπι εοομγπποίες αρρε]]ατε ϱΧ νᾶ- 

Γοα]]ς ε[Πα[οπες οἱ Ιπαπ]ίῖοπεςδ»; {ασεγο ααίεπι Ίάεπα, φποά 

Ῥειπιαίατο ααΐ πη][οεγε, Πρπίῃσοαγο ἀῑάΙοΙΗ.  Απιῤίσασιι 

νετο ε{[, πίταπι απεεάΙοἰῖδ οοππεοίεπάαπι Πί απ ἀεῖποερς 

ἀϊῑοίο αρρ]ϊοαπάαπι, ιἰχοαπε εΠΙπι πιοᾷο ΠΟΠ Ρτοργίο οί 

νιάοίμσγς αἴηαο Ἰάεο ΠΟοπΠπαΙΙ αρ[απα απασαπα οοΠΓε(ΠεΙΠΦ 

απἰσἁ]οία οαπα 11115 οοπ]απχεγαπῖ; ἀειπάο αἳ αἰίετο ρείή-- 

οἱρῖο Ρο[αεναπῖ, Πε, ιυἱ ἀο]ογεπι ἀο]ον [εάαί. Ύεταα 

αἰῖ [οηποπίῖαπι ργϊποἰρίαπι Ίοο {εοεταπέ, {ασςγο [μηῖ]ο. 

Οιποπίαπι νετο, παί ἀῑχ], αίτο(ἁπθ πιοάο ἀῑοίαπι πειίγο γε- 

τὶβπαί]ο ε{ι, πα] αἆ {ρβις [οπρίαταπι ρεγηπίαπάαπα [6 

οοπνεγ[εταπί, αιπαπιαπιοᾶάμπα εἰ α]ία, ᾳπαεοαπαιο ΠΠΟ 1Η 

ποπαῖπα οὐ [ομτίιαίοπι οοπΗπεαί. Εί ποππι]Ι απάσπι ρες 

ο εἰ ϱ ραῖπιαπα Γγ]]αραπα, Γεοιπάαπι Ύετο ρες Υ εἳ ε [οτῖ- 

Ῥαπί, ὀργίσασθαι, 1ὰ ε[ῖ Ἱτα[οῖ; αἲ Ρρείπιαπι [γ]]αραια ρεν 
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; ν ο -”5 3 - 

καὶ αν ἐργάσασθαι το ὁμοιον. εἴτ ἐφεξῆς φασιν ἓν παρα- 

δείγματος μοίρα λελέγθαι τὸ οἷον ὀδύνῃ ὀδύνην παύει. γέ- 7έ µ ρός χ 7 ᾗ ον, 
- .) Ἆ .- 9 / ) 

γραπταυ μὲν οὖν τοῦτο κατὰ πολλὸ τῶν αντιγράφων, ὁρ- 

θώῶς δὲ ἐν τοῖς κατὼ 4ιοσκορίδην οὐ γέγραπται. Φφαίνεταυ 

μὲν γὼρ ὡς ἐξηγήσει προσγραφὲν ἐπό τινος, αὖθις δὲ εἰς 
.) ς ἃ -” ’ , ” { ΔΝ 

τοὔδαφος ὑπο του βιῤλιογράφου µετατεθεισθαι. τὸ γὲ μὴν 

διὰ ποῦ γ καὶ ι γραφόμενον ὀργίσασθαι πάνυ κακύξηλόν 

ἐστι καὶ πὀθῥω τῆς πποκράτους ἑρμηνείας, ἑάν τὸ ἐφ 

ἡμῶν αὐτῶν ἐν τὲ ἐπὶ τῶν Θεραπευομένων λέγηται µο- 

ρίων ἐάν τὲ ἐπὶ τῶν χυμών. τὸ γὰρ οἷον εἰς ὀργὴν αὐτὼ 
προτρέψαι καὶ ἐπεγεῖραι πρὸς τὴν ἔκαρισοιν ἡγοῦνταυ δη-- 

λοῦσθαι διὰ τοῦ ὀργήσασθαι ῥήματος. αλλὰ ταῦτα μὲν 
’ ’ [4 “/ 

εὐκαταφρόνητα καὶ σµικρὰ, παθάπερ καὶ πάνθ᾽ ὅσα περὶ 

τῆς λέξεως ἐξήγηται, τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας φυλατ- 

τοµένης. ἐὰν δὲ κῴκεῖνα κινῆταυ, φευκτέον ἡμῖν ἐσιὶ τὰς 

τοιαύτας γραφαὰς, ὥσπερ κῴνταῦθα, σχεδὸν ἁπάντων τῶν 
ἐξηγητῶν προσιεµένων, θεραπείας τινὰς ἐνίοτε διὰ τῶν 
ες . α . ΔΝ ” 

ὁμοίων γἰνεσθαι, καὶ μὴ διὰ παντὸς ὑπὸ τῶν ἐναντίων, 

ε εί ϱ, [εοππάαπι ρετ Υ εἰ α, ἐργάσασθαι, Ίου ε[ι {αοςγο. 
Ῥεϊπάε α]απῖ, ἀείπεερς Ίος εκεπιρ] αἀἀτίαπι {μϊῇο 1]πᾶ, 

νε]αίῖ ἆο]ογεπι ἆο]οτ [εάαί. Όαπο ία 1π πιπ]{ῖ οοἁἱοῖριαβ 

Γοτῖρίαπι τερετ]ίας, [εά τεοῖε Ἱπ ΕΠἱο[σονΙάῖδ εκεπιρ]ατίρι5 

Γετιρίαπι ποπ εΠ: νΙἀείαν επῖπι αἲ απο εκρ]απαίτοπᾷ 

αἀ]εοίαπα Γα][[ε, Ῥο[ίθα νο Ιπίεγ αποἰονῖς 1ρβις νειρα αἲ 

Ἠβτί [οχἱρίοτε {Τε Ππ[ετίπη, Ὑετυαπα, φιοά ρε 7εἴο 

Γοηρίππι εβι, ὀργίσασθαι, Ἰὰ ο Ἱτα[οι, αΏεοίαίαπη αἄπιο- 

ἆππω εἰ αὖ Ηϊρροοτα(ί5 εΙοομίίοπε Ίοηςε αΠεπαπα ἑ[, ῄνο 

ἄε πολρῖς 1Ρῇ5, [νε ἆᾳ 15, α1ιαε ουγαηίς ππεπιρτίς, {νο 

4ε Ἠαπιοτίρις ἀῑσαίατ: Παπ 1ρ[α νε]αί αἆ Ίταπι οοποῖίατο 

εἰ αἆ εκρι]Ποπεια [Ππα]ατε, Πσπιβοατί α]απῖ ρε; Ἠοο 

νετραπι ὀργίσασθαυ. θεά Ίαεο οοπίειιπεπάα εχ]]ίαφιο [αηέ, 

απεπιαάπιοᾶπα εἰ τε]ῖαια οπιπῖα, (πας Ιποο]μπῇ ΤΕΤΗΠΗ 

νεγ]αίε ἆε νοεαρια]ῖς ἁῑ[ριίαπίαν, Όυποά [ΠΠ εἰ 1ρ[αε Υε5 

Ἰαρε[αοίεπίατ, Ἠπ]αςπιοςϊ α πορῖς [οπρίηταε {αριεπάαε ΓαΠ8, 

Πευί Ίου Ίοςο οιππῖβιις {εγε Ππίετργείίρις οαΓαΙΙΟΠΕς 1188- 

ἀαπι Ιπίετάμπι ρε Ππῖµμα Πετὶ οοποεάεπίῖραφ εἴ ΠΟΠ ΓεΠι- 



οΙ0 ΤΠΠΟΙΚΡΑΤΟΣΣ ΕΠΙάΠΗΙΙΙΗΣΝ ΣΤ 
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«“ 3 ἐν εξ / ς / 3 9» ε 

ὅπερ αὐτὸς ὁ Ιπποκράτης ὑπονοήσας τινὰς οὐήσεσθαι δι ἑνὸς 

παραδείγματος ἐνεδείξατο τὴν ἁπάτην αὐτῶν, ἐν ἀφορισμοῖς 
γοάψας" ἐστιν ὕκου ἐπὶ τετάνου ἄνευ ἔλκεοῳ, νέῳ εὐσαρ- 

κὠ, θὈέρεος µέσου, ψυχροῦ πολλοῦ κατάχυσις ἐπανάκλησιν 
Θέρμης ποιέεται, θέρμη δὲ ταῦτα ῥύεται. ψυχρὺν γὰρ πά- 
Θος ὄντα τὸν τέτανον ὁμοίῳ βοηθήµατι δύξει τις λύεσθαι, 

ψυχρὸν ὕδωρ καταχέων αὐτῷ. τὸ ὃ οὐχ οὕτως ἔχει, Όερ- 

µασίας γὰρ ἐπανάκλησιν ποιησάμένον ὠφελει, ὡς εί γε μὴ 

ποιήσαιτο ταύτην, ἐσχάτως βλάψει. ὥσπερ δὲ τοῦτο ὃο- 
κοῦν εἶναι βοήθημα υχρὸν τῷ Θερμαίνειν ὠφελεῖ ποτὲ 

πάθος ψυχρὸν τὸν τέτανον, οὕτως ἕτέρα Θερμαίνοντα κατὰ 
’ ” . 9ο 

συμβεβηκὸς ψύχει, διαφοροῦντα τὴν πυρώδη θῬερμασίαν, 

καὶ µοι περὶ τούτων ἐν ὕλη τῇ τῆς θεθαπευτικῆς μεθόδου 

πραγματείᾳ γέγραπται, διὼ τῶν ἐναντίων βοηθημάτων τῷ 
, Ν -» ; Δ / ε 

παῦθει τὴν θεραπείαν ἐπιδεικνύντυ γίγεσδαυ δια παντός. οὗ 

δὲ ὃν ὀδύνης µείξονος ᾖγούμενου Βεραπεύεσθαι τὴν ἐλάσ- 

σονα μέγιστόν το παρορώσιν. οὐ 7ὰρ ἡ ὀδύνη τὴν Θερα- 
πείαν ἐργάζεται τῆς ὀδύνης, ἀλλὰ τὸ σὺν τῇ ὀδύνη βοήθη- ργάζ ῆς [6 τῇ ὀδύνη βοήθη 

Ρει α οοπίγαχῖῖδ, απο 1ρ[ε Ηἱρροογαίες Γα[ρῖοσίτις α1οππῖπ 

ᾳποβάαπα ΟρΙΠαίΙΥΟΦ, Ἰπῖοο οχεπιρ]ο ϱοΡΗΠΙ ἀεοερίίοπαιπι 

Ππαἰσαν]ς ἵπ αρμογι[παῖς [ορεηςδ: Οπαπάοφαο 1π ΠεγνοἕαΠα 

ἀπ[ιεπίίοπθ {πε π]οεγε ]ανεπῖ οαΓπο[ο, αε[ίαίο πιεάῖα, {τ- 

σίάαε πημ]ίαο 1ΠΓα[Πο οα]ογῖδ τανοσα(ἴοπεια Γαεῖξ; οπ]ος αιι- 

ἴεπι Ίαεο [απαί,  Επσίάαπι Ὠδπιααε αΠεοίαπι ἨΠετνογαπα 

ἀῑβεπιῖοποπι Πα ααχ]ῖο [ο οιγατθ οπἱσρίαπι Ῥαϊανοσίς, 

{ Ε]σιάα αρίαπα αηπα οοπ[ρεν[ενΙε; Ἰά γετο Ἰαιιά 1ία Ἡδ- 

Ῥοε, παπα τεἰγαςίίοηεπι οα]οτίδ εΠιοίεπς Ἰιναί, απαπι πΙ 

εῄιοοτοαί, .[απιπηᾶπι Ποχαπι Ιπ[εγγεί, Αίααϊ Ποαίῖ Που αἲ-- 

παπα ΕΓ1βιά πα ε[[ο ουπι ν]ἀεαίαν, οαἱε[αοΙεπἀο, ΠΟΠΠΠ- 

ᾳµαπι {Πσίάαπα ΠΙΟΤΡΙΙΗ πεγνοταπα ἀΙ[ιεπίῖοποπι {ο]1Ε, Πα 

αἰῖα οοηίγα οα]ε[αοιεπίῖα εκ αοοϊἀεπίῖ τε[γισογαπί, 16δΠείιπι 

οαΊογεπι ἀῑσεγαειπία; ἆᾳ Ἠὶ56 Υετο ἨΙΗΙ π οΠΙΠΙΡΗ5 ἆθ 1ηθ- 

Ειοςάο. οιιγαϊῖνα Ἠλργίς Ἰαΐο ἀἰ[ραίαίαπι ε[ί, ρετ αιιχ]]α α[- 

{οοίπῖ αἀνον[απ[ῖα [επιροτ οαγαοποπι Πετί ἀεο]αταπ[ῖ, θεά 

ᾳαἳ ππα]ογί ἆο]οτθ ΠΙποτεπι ουτατὶ αιριταπίας, πγῖῃοςα 

{αἱαπίασ, πο(μθ ϱΠΙΙ ἀο]ου ἀοίογεπι ουταί, [εὰ τεπιεάίαπι, 
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µα τοῦ ποιοῦντος αὐτὴν πάθους. ἔμαθες γὼρ ὡς οὐδενὸς 

συμπτώµατος {} Φεραπεία γίνεται πρώτως, αλλ αἀεὶ τῆς ἐρ- 

2αζομένης αὐτὸ διαθέσεως. εὲ δέ τις οὐδέποιε μὲν πρώ- 
τως, ἐνίοτε δὲ κατὼ συμβεβηκὸς φαίη τὰ ὅμοια τῶν ὁμοίων 

εἶναι θεραπευτικὰ, διὰ µέσων τών πρώτως ἐναντίων, ἄληθῆ 

τέ φησι καὶ µεμάθηκας ἐπιστημιονικῶς αὐτὸ διά τε τῆς ὃε- 

θαπευτικῆς πρα]γµατείας καὶ προσέτι διὰ τῶν εἰς τοὺς 

αφορισμοὺς ὑπομνηιιάτων. ὃ δὲ λέγουσέ τινες ὡς καύσας 
τις ἰσχίον, ὡς ἐπὶ τῶν ἰσχιαδικῶν, δι ὀδύνης ὀδύνην ἰάδα- 
το, πρὀδηλον ἔχει τὴν ἀτοπίαν. οὐ γὰρ διὼ τὴν ὀδύνην 

ἐθεραπεύθη τὸ πάθος, αλλα διὰ τὴν καῦσιν, ᾗ συµβέβηκε 
κατὰ τύχην ὀδύνη. «οὉλάσας 'γέ τοὶ τις ἢ τἐμων ἢἢ ὅπως 

[2986] ἑτέρως εἰς ὀδύνην ἀγαγων τὸ µόριον οὐκ ἂν ἐάσαιτο. 

καΐτου Υ᾽ εἴπερ ἦν ἡ ὀδύνη τῆς ὠφελείας αἰτία, διὼ 

παντὸς ἂν ἐθεράπευσε ἰσχιάδας. οὕτω δὲ καὶ τὸν ὀδυνώ- 

µενον ὀδόνια δι ὀδοντάγρας κομισάμενός τις, ἀνώδυνον εἰρ-. 

γάσατο τὸν ἄνθρωπον, οὐ διὰ τὴν γενοµένην ὀδύνην ὅδιαι- 

αποά ουπι ἄο]οτε αΠεοίππι ἀο]ογί αποίοτεπι ἀε]εί. ΊΝαπι 

α1δΙ. ἁῑάτοῖ[α, πα [γπιρίοπιαϊϊ Ῥτιπιατίιο, {[εὰ 1ρ[απι 

εγεαπ!Ι αΠεοίαί οιτα(ΙοπεΠι [επιρετ ἀερετι. ΟΌτποά { απῑς 

πεπ Πα παπῃ Ῥείπιο, [εὰ Ιπίεγτάαπι εκ αοοϊἀεπίϊ βπιῖ]α βπι-- 

Ίρας ουγαγΙ Ρες πεζῖα Ί]ία, αᾳἩαθ ῬΡΙΙΠπΙΟ οοπίτατία Γαη8, 

ἀϊκεν]ε, Πιο νετα ἀῑοῖί, Ἰάᾳαε Ιία ε[ε εἰ εκ 1ρτο ἆε τα- 
Ποπο οπταπάϊ Ῥετ Γοἰεπίϊαπι ἀῑάΙοΙ[ΠΙ εἰ αἀἆμαο εκ πο[βγῖς 

Ιπ 4ΡΠΟΓΙΓΠΙΟ5 ΟΟΠΙΠΙΕΠΙΑΥΙ6.  Οιοά γετο α]ᾳαῖ ἀῑουιηῖ 

απεπιρίαπα, οοχα αἁμ[ία, ταί Ἰπ οοχεηζ]οί πηΟΣΡο οοπ!ῖη- 

ει, 4οἶογο ἀοἱογεπι [απανί[ε, ηἰπηίταπι Ρετίρίοιε αΡ[ιατ- 

ἀάπι ε[; πεφια οπῖπι α ἀο]ογε, [εά αὐ ἐχι[ίοπε, οι] Γογίθ 

ἀοἱογ αἀ]αποίας εγαί, αερτῖἰαᾷο [απαία {ας Άαπι { ᾳπ]ς- 

Ρίαια οοπ[ιιά]Πεί αιιί [εουῖ[εί απί ᾳαοοπη(αε α]ο πιοᾷο 

ἀο]οτεπι ΠΠΕΠΙΏΥΟ Ππίμ][εί, πεφπαφαπι 1ρ[απα [4Π8γε ρο- 

{α1[Πεί; αἰᾳαῖ α ἀο]οτ [α]ιαῖῖς αιιοίογ ε[εί, απἀε]ῖρεῖ εκ-- 

οἵίαίᾳς εοχεπαἰεῖς πιοΥΡΗΠΙ {ο]]ετο ἀεριϊ[[οε. Ἐοάεπι πιοᾷο 

εἰ ἀεπίεπι ἀοΐοτε νεχαίΐαπι Π ας εγε]|εῃς, Ἡοπιῖπεπι ἆο-- 

Ίοτε Ἠρεγεῖί, Ἠοῦ Ῥεχ ἀο]οτεπ ἵπ εκἰγαμεπάο ἀεπίε οοἩ- 
» 
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θυυμένου τοῦ ὀδόντοφ» ἀλλὰ διὼ τὴν. δικίρἑαμ ᾖ 1] συψιηςηθν 

χ5ὺ ᾖ ὀδύνη, ὡς εἴ γὲ καὶ χωρὶς ὀδύνης ἦν ἐξελεῖν αὐτὸν, 

ὁμοίως. ἂν ὁ κάµνων ανώδυνης ἐγένετο. καθάπερ γε καὶ 
χωρὶς ἐξαιρέσεως, ἐὰν. θλίδων τις ἡἢ διακινών αὐτὸν ὀδυ-- 

γήση, τὸ μὲν ἄλγῆμα σφοδρὀτερον ἐποίησεν, οὐδὲν δὲ ὠφέ- 

λησεν, ἑκατέρωσε τοίνυν εὔδηλόν ἐστιν ἀνωφελῆ τοῖς ὀδυνω- 
µένοις ἕἶναι τὴν ὀδύνην, ὕσον ἐφ αὑτῃ. ὅδιά τὲ γὰρ τῶν 

ἀνωδύνων βοηθημάτων πολλὰ Φεραπεύεται τῶν ὀδυνωμένων 

μορίων, ἐφ ἑτέρων τε πολλάκις ὀδύναυ µεγάλαι, διὰ τῶν 

προσφεροµένων έξωθεν γινόμεναι, παῦλαν οὐδεμίαν τοῖς 
διά τι πάθος ὀδυνωμένοις ἐπιφέρουσιν. ἓν γὰρ μόνον ἐστὶ 

τὸ ἐώμενον, ὅπερ ἂν ἐκκόπτη τὴν διάῦεσιν ὁπωσοῦν, ἐάν τὸ 

χωρὶς ὀδύνης, ἐάν τε σὺν ταύτῃ" κατὰ δὲ τὸν αὐτῆς λόγον 

ὀδύνη παύειν ὀδύνην οὐ πέφυκεν, αλλὼ τοὐναντίον ἅπαν 

παροξύνειν. τοῦτο μὲν οὖν τὸ παράδειγµα φανερώς ἑστὶ 

κἰβδηλον, ἐφ ἕτερον δέ τι μεταβαντὲς ὧν εἰρήκασι καὶ τὴν 

κατ ἐκεῖνον μοχθηρίαν θεασώμεθα. «φασὶν οὖν ἔμετον ἐμέ- 

οιίαίαπα, Γεᾷ Ῥει εχἰγαοίϊοπεπι, οαῖ ἄο]ος οοπ]πποίας οταῖ, 

1 α[[εοπίας {ας αποπῖαπα { οιἴτα 4οἱογεπ οἵαπαι ζεπίσπα 

εχκίπιετο ροϊιΤεε, Ραγ]ίει αεσγοίαη5 α ἆο]ογε 11ρεν ενα[[- 

Γεί, ααεπιαάπιοάσπα { εἱ αὔεᾳαε ενι]ίοπε απῖς ἀεπίεπι 

Ῥτεπιεις αιιξ απαΐϊοπς ἆο]οτεπ Ἱγτ]ςοί, ἆἀο]ογεπι ααῖάεπι 

ἂςθγρίοτεπα τεάἰἀετίτ, λα]. ἵαπιεα Ιεναπιεπα αἰα]οτιί, 

Ὀιτίπφαο αρρατεί Ισιίαςν απαπίαα 1 Πρίο οα[ί, Ίπι]επα 

ἀο]επίίρις ο[[ο ἆο]ογεπι, Ἠίοπίπι ρου αιχί]ῖα αποάγηα γο- 

ραΐα, Ίοο ε[ι ἀο]ότεαπι [εάαπίῖα, ππα]ία ἀο]επίῖα ππεπιρτα 

[απαπίανς ἵπ αῑΦ νετο ΡΙεγαπι(αθ ἀ4ο]ογεδ ππασηϊῖ ρε εςκ- 

ἱετῖας αἀβῖρτία 1α εκ αἰίαιο α[εοία, ἀο]επῆρας παπα 

Ἰακαππεπίαπι. Ῥταεραεταπίς παπα οπῖπι [οἶαπα εἴ, αᾳποά 

πιοσαίαν, αποά αΠεοίαπι πίοαπααθ, νο οἰίγα ἆοίογεπι, 

{νε οι ἆο]ογαε οχ[οἰιά1ί; ἁἆο]ου γΥετο [παρίε παίπτα ποπ 

ἀοἱογοπι [εάατο, [ο οοπίγα ΟΠΙΠΙΠΟ Ιχ]ίατα Ἰάοπεις ε[ε, 

Ἠοο ἱδίαν οκειηρ]αι ενιἀεηίος {α][απι ε{[ί; νεα αἆ αἰ- 

(ογάια ααοάάαπα ϱογαΙά, Ύ1άα ΙΙ ἀῑσαπίν ἰγαπ[εππίες ]- 

Πας «ποσο αὐ[ανάίαίεπι οοπίεπιρίθιπατ.  Ὠϊοιπε Ιβάν 
. 
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Εά. Όλατι, ΤΝ. [505.] Εά. Βα[,. Ῥ. (450.) 
/ Ἆ τό -υ ν / 

τω Ὀεραπεύεσθαι ορλάνη παὶ κλυστῆρυ δριμεῖ διαχωρήµατα 
[ , ῃ -- , ΄ 5, 3 / ᾽ 

δακνώδη. εστι δὲ κανταύθα µία μὲν ἴασις ἐκκύψαι τὴν 
., [ή 3 γλ ” ., 

διάθεσιν, ὑφ' ἧς ἤτου ναυτιώδεις εἰσὶν ἢἡ συνεχώς ἐξίσταν- 

ται δακνόμενοι. ᾖἸίνεται δὲ τοῦτο διττῶς, ὡς ἔμαθες, καθ 
-- Β ’ ς:ς Ν . 

ἕνα μὲν τρὀπον ἐκκενωσάντων ἡμῶν τοὺς χυμοὺς, ὅσοι τήν 

τὲ ναυτίαν καὶ τὴν τῶν ἑντέρων δῆξιν εἰργάσαντο. καθ’ 
“ 3 ’ Δ ΄ 3 / 

ἕτερον δὲ, πὲεμψαντων τὲ καὶ μεταβαλλόντων εἰς ποιότητα 

χρηστὴην ἢ ἐπικερασάντων. ἐδείχθη δὲ κπὶ τούτων ἡ ἴα- 

σις ὑπὸ τῶν ἐναντίων γινοµένη. τό τὲ γὰρ ὅλως ἐκκενῶσαυ 

τὴν ἀλλότριόν τὲ καὶ παρὰ φύσιν χυμὸν ἐναντίον ἐστὶ τῷ 

ἴσχειν, ἤ τὲ κατὰ ποιότητα µεταβολὴ διὰ τῆς ἐναντίας }ί- 
Π 3 3 3 ᾿ -- ω ς 

φειαι ποιότητος. ἀλλ οὐ χρη δητεῖν ἐνταῦθα, δεδειγµένου 
Πα] χ ’ ” 3 , 

καθ ὕλην τὴν θεραπευτικὴν µέθοδον, ἀξὶ διὰ τῶν ἐναντίων 
/ λ / » Δ Δ ’ 3 / - 3 

ίνεσθαυ την θεραπείαν. ἐπξί δὲ πουλλακις απὀ τὲ τῶν ἐμ- 
” -” -” /΄ 3 / 

πειρικῶν καὶ τῶν μεθοδικῶν λόγων ἄναγόμένου διαβάλλειν 
.. 3 μα] ’, / ς 3, 

ἐπιχειροῦσιν αὐτο, παραπλησίους λεγοντὲς λόγους, οὓς ἄρτυ 

νοπίαπα νοπιλία εἰ αοτῖ ο]γ{ίετο πιογάασες ἀε]εοίϊοπες [αερο 

ουτασὶ. Ἐν νετο εἰ ἵπ Ίου οδία ππα [απο ομγα(ῖο α[Πεοίαπα 

εκ[οϊπάετε, οἳ απεπι γε] παι[εαραπάϊ {[αηε γε] οτεῦτο 1π-- 

1ε[Πποσαπι πιοτία [Ππημ]α, αἆ εχοπεγαπάμα γεηίγέηι «ΟΙΠΙ- 

{ατσαπῖ. 1ά ααἴεπα, αἱ ἀῑάΙοΙ[16, Ῥ]{ατίαπι Πΐ ππο ᾳπ1άεπι 

1ηοᾷάο πορῖς ϱο5 Ἠιπιογες εγαοπαπραςδ, απ εἰ παιι[εαπι 

Ποπιασ]ιο εἰ Ιπίε[απῖ ππογ[απι 1Ππ{εταπίς αἰίετο αίθΠΙι 608 

ουπι οοηπεπῖριας εἲ 1Π ορβπιαπα (πα ἴαίεπι πηπίαπῖρας απί 

οοπίεπιρεταπάρᾳς. Ό[ιεπ[απι γετο ε[ὶ αἱ ἵπ 5 πιεάἶσα-- 

ΏἼοπεπι Ῥες οοηἰτατία Πατ: παπα ῬΤογ[ας «Υαςπατο α1επιπα 

παἰαγαε(ιιο Ἱπ]πηίοαπα ἨΠΙΠΟΤΕΠΙ, ε]αδάειι τεἰεπ{]οπϊ οοή- 

ἱχατίαπι ε[ι εἴ οαπαΠίαίϊ6 πιίαίο Ῥεχ οοπἰτατίαπα απα]τία-- 

ἴοπι Π{. ϱΟαείετυπι Πα]αδπιοάί ᾿ αμαε[ΠοπΙ6 αθιίαηἆαο ἡῖο 

Ίοοιςδ ποπ ε{[ί, ουπα ἵπ οπιπῖρας οπταίῖναε ΙπΠεἰ]οᾶι νο]ι- 

πηῖπΙθας {εππρετ α οοπηἰτατς ομΥα[Ποιεπι Πετὶ ἀεπιοπ[ίγανε- 

1ΙπΙΠ5, Αἱ αποπίαπι [αερῖας απιρἰχΙοογαπα απεἰμοβΙσοογιπι-- 

ᾳπε ταΙοπῖρις αἀάποίῖ ααϊάαπι Ἠος πιεάἹ]οῖπαο {απάαπιεπίιιΠι 

Ιπιραβπατο αἶᾳπο εγετίετε οοπαπίαχ, τΤΑΙΟΠΕΦ ΡΤΟΧΙΠΕ 

ΑΙ ΕΝῦ5 ΤΟΜ. ΧΥΙΙ. Μ η πα 
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διῆλθον, ἔσως ἅμεινύν ἐστι μετὰ τὸ ποσών τὴν ἑξή-- 

7ησιν τοῦ προκειµένου, ποιῆσαί τυ βιβλίον, ἐν ᾧ δειχθή- 

σεται τὰ ἐναντιία τῶν ἐναντίων ἰάματα ὑπάρχοντα μόνα 
πρώτως τε καὶ καθ ἑαυτά. κατὰ συμβεβηκὸς 7ὰρ καὶ φα- 
λακρὸς ἰατρὸς φαλακρὸν ἄθῥωστον ὕὅμοιος ὕμοιον ἰᾶσθαυ 

δύναται καὶ φοξὸς φοξὸν καὶ χωλὸς χωλόν. τὸ δὲ γενησό- 

µενον βιβλίον ἐπιγραφήσεται περὶ τοῦ καλῶς ὑπὸ “πποκρά- 
τους εἰρῆσθαι, τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ὑπάρχειν ἰάματα. 
νυνὶ ὃ᾽ ο μήμαῖο πάλιν ἐπὶ τὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως 

ἐξήγησιν, ἐν ᾗ διὰ τοῦ ε καὶ ϱ τὴν πρώτην συλλαβὴν ἔφην 
ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις γεγράφθαι, μετὰ τοῦ καὶ τοὺς 

παλαιοτάτους ἐξηγητὰς ἐπίστασθαι ταύτην. ἐφυλάξαντο δὲ 

αὐτὴν καὶ οἳ περὶ τὸν «ιοσκορίδην παίτοι πολλὰς τῶν ἄρ- 

αίων γραφών ὑπαλλώττοντες. εἴη ἂν οὖν ὁ Ιπποκράτης 

ὡς ἐν ὑπομνήματυ }γεγραφώς ἑαυτῷ [ 3999] καθάπερ ἄλλας 

πολλὰς συμβολικώς τε καὶ βραχέως, οὕτω καὶ τὸ ἑἐργάσα- 
σθαι τὸ ὕμοιον (460) προειρηκὼς ὡς ἐνίοτε ῥελτιόν ἐστι 

συμπράττειν τοῖς κρινοµένοις, ἐπήνέγκεν ὁρμᾶσδαι τὸ ὅμοιον, 

ἀῑσιῖς Ππιῖ]ε αΠετεπίες, {ογία[ε πιε]ῖας Γαενίί, Ρρο[(παπι 

Ρταε[εμ[ῖς Ηρτῖ εκρ]απαίίοπεπι αμ[ο]νοτο, Πρεί]απα αΠ(πεια 

οΟΠΠΡΟΠΕΓΘ, ἵπ αἴο αρετιπιε ἀεπιοπβτείας, οοπϊγαγία 

ἴοἱα ΡΤΙπΠΟ αἴηπε Ῥες Γε οοπίγατίοταπι ε[[ε γεπιέζῖα, εκ 

αοοἰάἀεπΗ Ἱάαπι(αο οαϊναςδ πιεάιοαδ οαἰναπι αερτοίαπίεηι, 

Πα] βπιῖ]επα ππεᾷϊσατί Ρροῖεβ εἰ οἨ Ἰοηςσί αοιἰῖααε σαρ1(15 

αεστοίαπίσεια εἰ οἰααάας οἰαιάιιηι. Ἐπίανι ααΐῖοπι Πρτι 1Π-- 

ΓογιρΠο ἴα]] οτί: Ότο τεοίε αὓ Ηϊρροοταίο ἀῑοίαπι Π{ 

οοπΙτατίογαπη οοηἰτατία ε{ζο γεπιεάῖα, απο΄ Πίεταπα αἆ 

ΡῬτοροβίαο νοςοῖς ἀεε]αγαίῖοπεπι τεγετίαπιατ, Ιπ απα Ῥες 

Σ οἱ ϱ ρτῖπιαπι [γ]]αραπι ἵπ νείετρας οοάιοῖρας Γετιρίαπι 

ε[[α εἰ Ἠαπο νείι[ήῄΊπιος Ἰπίεγργείες ασπο[οετε ἀἰοεραπιας. 

ἨΠαπο γετο εἰ ΓΙο[οογιάϊς [εοίαΐογες [εγτνανεταπέ, αααπινῖς 

πηπ]ίας επ απἰ]ηαϊς [οτιρίατὶς ρεγπιπίατοπί. ἨἩτρροογαίες 

Ι61ί1Σ, αἱ Ῥρετ οοπιπιοπίατῖαπι ΠΡΙ 1Ρ{, απεπιαάμιοάιπι αἱ 

α[ία πια]ία. οοπ]εσαγα]ίίες αο Ῥτονίίος, ία οἱ Ίου Γοτίθ 

Γονρβε, {ποετε βπι]ε, επι ργαεαἰκΗτει, ποππαπᾳΠαἲή Πθ- 

Πας ο[[ε 16 φας ναομαπίισ, αακῖανϊ, [αράΙάΙΕ, εὔῖεετε 
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τουτέστιν αναμίξαι τῷ πενουμένῳ καλώς χυμῷ το ὅμοιον. 

ἐγχωρεῖ δὲ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον αὐτῷ, τὰ ἀνόμοια, κατὼ 

τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἐξηγήσασθαι. καὶ γὰρ καὶ τοὺς ὠνο- 

µοίους χυμοὺς συγεκχυμοῦν προσήκει τοῖς καλῶς κενθυµένοις. 

εἰ δὲ κᾳπὶ τοῦ µἐταβάλλειν καὶ αλλοιώσαι καὶ πέψαι βού- 

λοιτό τις ἀκούειν τὸ ἐργάσασθαι, καὶ οὕτω ἂν ἔχοι νοῦν 
ἑατρικὸν 3} λέξιο. ἐὼν γὰρ ἐκκρίνηταί τις καλώς Χχυμὸς, 

συνεκχυμώσαι τούτῳ, τουτέστιν ἐξομοιώσαί τὲ καὶ συνεκκρῖ- 

ναι προσήκει τοὺς δεοµένους κενώσεως, ἐάν τὲ ὁμοιότητα 
τινα ἔχωσι πρὺς αὐτὸν, ἐάν τὲ ἀνομοιύτητα, δυνατόν ἐστι 

καὶ διελύντα τὴν λέξιν ὡς τελευτὴν ποιήσασθαι τῆς προ- 

τέρας ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, τῆς δὲ δευτέρας, ἐπ αὐτὴν 

πάλιν αρχὴν ποιἠσασθαι τήνὸξ, τὰ ἀνόμοια, εἰ ῥέπου 

ἄνω ἀρθέντα, κάτω λύειν, ὡς εἶναι τὴν διάνοιαν τοιάνδε, 

τὰ ἀνόμοια ὑγρὰ τοῖς µορίοις εἰς ἅπαν, ἄνω μὲν ἀρθέντα, 

κάτω λίειν, εἰ δὲ κάτω ῥέψειεν, αντισπᾷν ἄνω, νοούντων 

ἡμῶν ἀνόμοια λελέχθαι, τὰ τοῖς τόποις οὐκ οὐπεῖα. τὴν δ᾽ 

Βππ]]ε, Ἠοο ε[ι οοπιπα][οεγε ΟΙΠΙ 6ο, απῖ Ῥεπε εναοιοίτιχ 

Ἰαπιοχς, αλα [ή]. ῬΡοβαπηις απἱεπα εἲ αιιοά [οφι- 

τας, ἀἰα]]α, ἵπ εαπἆσπα [εηζεπ[ῖαπ Ππίευργοίανϊ: οἴθηῖπι 

ἁΗη]]ος «ᾳποφιιο ΗΠΠΠΟΓΕΣ τ1ηα. ΙΙ 15, αι «οΏρτΙο ενα- 

οπαπά, εχµαιίΊγε οοπνεμΗί. οἱ απῖδ αμίοπι. ορεγατΙ νε] 

εἴποετα, Τα εχρ]απατο νε]ῖ, Ἰοο ο[ί παίαγαο εἰ α]ίογατε : 

εἴ οοποοαιετε, Ἱία 4ποφιε πιεΙοίπα]ειι Γεπίεπίῖαπι Γεγπηο 

Μαρπογ]ί, Θ9ἱ εΠΙΠα {αοσιιδ αι] πισγ]ἰο εχοεγπιαίι, συν- 

εκχυμῶσαι τούτῳ, 14 εβ 11 βπι]ε τεἀάἆετε, ππαῃυε ενα- 

οπαΙοπῖ Ιπάϊσεπίον Γαέοοδ 6ΕΧΟΕΥΠΟΥΟ οοηγεΠῖΕ, [νε 1ρῇ 

αλΙά1ο πιοᾷᾶο Ππι]]ος νε ἀπ ά]ες απί, Ῥοβαππις ααόστε 

εἰ [επποήεια ἀἰν]άεηίε, Ἠποη Ῥγ]ογὶ {δοςγθ, «βῖσετο 

Πηή]α;. Ροβετ]ον]ς απίεπ χατ{απι ρτιποῖρίαπα Ἠοο Ππίπειο; 

ἀἰβιακή]ία {4 βιτίαπα Υεγραη! εἰαία ρε Ίη[εγπα [οἱγειε, τί 

Ἠυ]μαπιοςί. Γεπίεαίῖα Πἱ, ἱαπίοτεδ πιοπιρτῖν Ἱπ οί ἆτ[-- 

Εμαι]ος [ανασα νεγίας Ροϊοηίες ἀεοτ[απι ἰπα]ενες Π νετο 

ἀεοτί[απα. νενραπί, [ωίααι Υενε]]εγε; ποὺῖς εα ἁπβιπεῖ]]α 

ἀῑοία εἴἴε Ππ{εΠβεμίρα5 αἴιαε α Ἰοουῖ αἰεπο Επί, Έο- 

Μ πι πι 9 
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αὐτὴν ἐξήγησιν ποιησόµεθα καὶ κατὼ τὴν τρ Ἰθαφὴν, 

ἐφ ἧς ἡᾗ πρώτη συλλαβὴ διὰ τοῦ ο καὶ ὁ γἐγραπεται, τὸ 

γὰρ ὀργίσασθαι τὸ ὅμοιον ἐροῦμεν δηλοῦν ἕκαστον ἡμῶν 

ἐργάσασθαι χρῆναι ἐκχυμουμένους χυμοὺς, ὁμοίους τοῖς 

κενουµένοις, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς ἀνομοίους ὁμοίους ποιη-- 

τέον. δύναται ὃ᾽ ἴσως, ὥσπερ Φήθησαν ἔνιοι, ὀργίσασθαυ 

ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν ὀργώντων εἰρῆσθαι ζώων. καὶ γὰρ 

Φαίνεται χρώμενος αὐτὸς οὕτως ὅταν εἴπη, φαρμακεύειν 

ἓν τοῖσι λίην ὀξέσιν, ἢν ὀργᾷ αὐθημερόν. ἐπὶ γὰρ τῶν 

ἑτοιμοτάτων εἰς ἔκκρισιν ἐπειγομένων τε πρὸς κένωσιν ὑγρῶν, 

ἐνταῦθα τε καὶ κατ ἄλλους ἀφορισμοὺς φαίνεται χθώμενος 

τῇ ὀργῷν φωνῇ. οὕτως οὖν καὶ νῦν εἰκύς φασιν εἰρῇσθαυ 

περὶ τῶν χυμῶν, ὀργίσασθαιν τὸ πρὸς ἔκκρισιν ἑτοίμους 

αὐτοὺς παρασμευάσαι, πάλιν οὖν ἄφ ἑτέρας ἀρχῆς εί τυ 
χρήσιμον ἀγάγωμεν ὧς οἷόών τε τὸν λόγον. ἔπεὶ γὰρ ἔφη 

Δ 3 3 ῃ / / Δ Δ 3 ! λ ου 8 Δ 

τα σνω αρθεντα, κατω λύειν και τα ἑναντία το αυτοι, τα - 

μὲν ἀρθέντα τὼ οἷον ὁρμήσαντα δηλοῦν ἡγητέον, ἵνα περὶ 

α 

ἄοπι πιοᾷο εἴ αἱίεγαπι [ογἱρέαχαπι οκρ]απαβίπιας, πρί Ῥείπια 
ἀῑο[ίοπίς Γγ]]αρα Ῥετ ο εἰ ὁ [οπρία ε[Π.  ΊἈαπι, ἸΠγπίατο 

Πιη]]ο, τά {σηϊῃβοαχο ἀῑοεπιαςι, αἱ [οἴ]οεί απτδηπῖδηαε πο-- 

βταπι πί Ἠωπιογες εβαπάαπίαχ αεηπο αἴηπο 1 οαἵ εναοιια-- 

αγ, ε[ῄοεεγο ἆαρεαί; ραπίαι απίοπι εί ἁἰ[ηῖ]ες τοζάεπά], 

Φ6ά {οτγίαπ, πί ποπη]]Ι ογεάἸἀετιαπί, Ίου νεγραπα Ἱγτ]ίαγα 

Ρε ἰταπδ]αίίοπεπι αῦ αππα Ρας {πγροπίίρης, ου ε[ῖ ἵπ 

ΝΕΠΕΤΕΠΙ οοπο]ία[ῖς ἀῑοίτιπι ε[[ο Ῥοΐοτί: Τία επΙπι 1ρ[6 τι 

νιάείασ, οσα ἀῑκιε ἵπ αρΠοτ][ηῖς: Μεά]οατὶ 1π γα]άε αετι-- 

μς, Π ἰἴατσεαί, εοάεπι ἀῑα, παπι 1π Ἠππιοτίρας αἆ εχτίτιπι 

Ρατα[ι[ηπιῖς εἰ αἆ εναοπα[ΙἹοπεπα ρτορεταπ Ρας, 1π ΡΓοσίπιο 

ἀῑσίο εἰ ἵπ α[ιφ αρΠοτί[πιῖ Ἠαο Υοςσε, ἐµΓΦ6Υε, ΠΠ νιἆε- 

αχ, Πα Ιδιίαν οἱ Ἠοο Ίοσο, α]απί, ρας ε[ῖ αἩ εο ἆε α- 

πηΟΥΙΡΙς Ἱγιίατε ἀῑοίαπι ε[αο, Ἰοο εβ αἆ εκρα]Ποπεπι 

Παῦι]ες 1Ρ[ο8 εῄῄοεσγο. Ἠπτίαπι Ιίαφαο αὐ αἱίοτο 1Π1{1ο αἆ 

αἰιοά π]α, ᾳαοαά εἶας Πετὶ Ρο[Πί, ογα(ίοπθια οοηγεσία- 

πημδ, Ῥο[ίᾳιπαπι επίπι ἀῑκιί [ατ[απα εἶαία ἀεοτίαπι [οΊνετα 

εἰ οοπἰγατία Ἰάεπα, εἰαία ααϊάεπι 1άοπι αποά οοποϊαία 
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της πρώτης ώς, τοῦ πάθους ὁ λόγος αὐτῷ τν, 

κελεύοντο πρὸς τοὺς ἐναντίους τόπους ἀντισπᾷν αὐτίκα, 
κάτωθεν μὲν ἐπὶ τῶν ἄγωθεν ἐχόντων τὴν γένεσιν, ἄνωθεν 

δὲ ἐπὶ τῶν κάτωθεν, ὅπως τῷ μὲν αὐτῷ λογισμῷ χρῶ- 

µιένοι τὴν ῥβοήθειαν ποιωµεθα, πρὸς διαφέροντας δὲ ἄγω- 
μεν τύπους. ἐὰν γοῦν αἰσθώμεθα κατασκῆπτον εἰς πύδας 

καὶ σκέλη ῥτῦμα, διὰ τῶν κατ ἀγκώνα φλιβῶν ἀφαιρήσο- 

μεν αἵματος 3 καθαίρωμεν ἐμέτοις, οὐχ ὥσπερ ἔνιοι νο- 
µίζουσε µήδέποτε ἀντισπῷᾷν ἄνω, κᾷν εἰς τὰ κάτω χωρία 

τὴν ὀρμὴν τῶν χυμῶν ποιησαµένων μέγα τι μέλλη γενέσθαι 
παθος ἓν αὐτοῖο, ἐστι δὲ καὶ τὸ ἄνωθεν ἀρθέντα νοξῖν 

εἰρῆσθαι κατὰ τῶν ὁρμησάνιων χυμῶν ἄνω, ἵνα τὼ ἄρ- 

Θέντα κυριώτερον  Λλελεγμένον. 13 μέντοι διάνοια ἡ αὐτὴ 

καὶ νῦν μένει. τοὺς μὲν γὰρ αιροµένους ἄνω χυμοὺς, τουτ- 
έστι µετεωριζομένους, ἀντισπᾷν χρὴ κάτω μὴ καλώς ὁρμων- 
τας, τοὺς ὃ᾽. ἔμπαλιν ἐναντίως, οἷον ἐπὶ κεφαλῆς κάθαρσιν 

διὼ ὑπηλάτου φαρμάκου, παραλαμβάνοντας καὶ φλεβοτομίαν 

ὧπ΄ ἀγκῶνος, ἀμφύτέρα }ὼρ ἐκκενοῦσι καὶ ἀνιισπώσι κάτω. 

Πσιϊῄοατα ραίαπάιπα ε[ι, αἱ ο Ρτῖπιο α[Πεοίας εχοτία 1Ρρῇ 

{εγπιο Πα, Ἰαρεπίϊ αἆ οοπἰτατία Ίοσα Παίϊπι τείταπετε 

ἀεοτ[απι απ]άεπι 1Π 15 4παε ΓΠαρετῖας ογίαπα Παβεπῖ, ΓΗΓ-- 

{απι νετο 1π 15 αααο ΙΠΠΕΓΙΗΠΦΣ τί εαζεπι τερι]α παἰεπίο 

ορεπα {εταπηας οἱ αἆ ἀῑπεγεπίία Ίοσα αβάποαιπας, Ιδιίας 

Π 1π ρεᾷςθ οἵ ογηγα Πεχίοπειι ἆεοαπρετε [ΕΠΓΕΥΙΠΗΙΙΕ, εΧ 

ουΡ1{1 νεπις [αησιῖπεπα πηίεπηας απ νοπηία Ραγδαβίπιας; 

ποπ, τί απϊάαπι ραίαηί, πεαπαααπα Γαγ[απι γεἰγαμεπά παπα 

ε[ῖ, Ιοεί, πἆ ἱπ[εγίογα Ρτογπεπ Ρας [αοςῖθ, πιασης α)Ια 15 

1π 1ρῇᾷ5 πιοτρις {αίμτας ΠΙ.  Ροίεβ απίεπι ΙΠπίε]]]σί οἳ 

α]ιά, Γατίαπι εἰαία, ἆε Ἠαπιοτίρις [αρετίοτα Ῥεϊεπ[ῖρις, 

πῖ εα Υος, εἶαια, πιβδῖ Ῥτορχίε ἀῑοία ΠΙ; [επίεπΙα Υοχο 

εἰ πμηοΟ εάεπη ΥΕΠΙΗΠΕΙ, Ἠιππογθς Ἠβπηφιιο Γατ[απα ο]αΐο, 

Ίου εβι (Ῥ]άπιε Ρρείεπίες, ἀεοτ[απι νεγ[ας τείχαµεγο Παπά 

τεοίε Ιπαρείαπι {αοΙεηίε οροχίεί εἰ οοπίτα ἀεουγτεπίες 1Η 

ορροβίαπα ἆυμοεπαίι [απέ, παί 1Π σαρῖίε υιΠαίο ραχρα!ῖοπθ 

Ῥεν αΊναπι εἰ [εοίίοπε Υεπαε ουΡΙΗ αἰεπάππα εΠ: απαπη- 

4πε επίπῃ εναομαί τεϊαμίᾳπο ἀεοτία.  ὙοενΠιη]ο απίοπι 
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πι [ 400] θανὸν δὲ ἐστι καὶ ταναντία λελέχθαι πρὺς αυ- 
τοῦ κατὰ τοιαύτην τινῶ διάνοιαν. τὰ ἄνωθεν αἀρθέντα καὶ 

γεννηθέντα πάθη κάτω μὲν ἀντισπᾷν εὐθέως ἐν ἀρχῆ προσ- 

κει, καὶ ταναντία δὲ τούτων πράττειν ἐφεξῆς, ὅπερ ἐστὶ 

τοπικῶς κενοῦν, οἷον ἐπὶ κἐφαλῆς. τῷ }γοῦν ὄπισθεν κεφαλῆς 

ὀδυνωμένῳ ἐν µετώπῳ ἡ ὀρθὴ φλὲψ τμηθεῖσα ὠφελέει, το- 
πικὸν οὖσα βοήθημα. 

. 
«ἱ ἀποστάσιες, οἷον βουβώνες, σημεῖον μὲν τῶν τὼ βλαστή-- 

µατα ἐχόντων, ἀἄτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ περὶ τα 
σπλάγχνα. κακοήθεες δὲ οὗτου, 

1]νεῦμα δὲ πυκνὸὺν μὲν ἐὸν ὀδύνην σημαίνει ἡ) φλεγμο-- 

γὴν ἓν τοῖς ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοιο. μέγα δὲ ἀναπνεύ- 
µενον καὶ διὼ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην σημαίνει, ψυ- 
χρὸς δὲ ἐκ τοῦ μυκτῆρός τὰ καὶ στόματος προερχόμενον 
ὀλέθριον κάρτα δη γίνεται. 

Γαετ]ί εἳ οοπἰτατῖία αἳ 1ρ[ο ἵπ Ἠα]αδπποςί [εη[απι ἀῑοία ε[Τε: 

ΦἩΡΕΓΙΠ5 οἰαίο ἨΠΠΙοτες εἰ ογεαίο5 α[εοίας αἆ ἹΠπ{εγίουα 

Παἰϊπι αἩ ΙΠΙΠο τείταµετο οοπγεπΙΐ εἰ οοπίτατῖα Ἠῖς ἆείπ-- 

οερ5 {ασετε, «οαοά ε[ α Ίοοο ενασµατες αἱ 1π οαρῖίε Ρο- 

Ποτίοτα οαρῖς ἀο]επίεπι τεοία {ΥοΠί15 νεπα Ἱποῖία Ἰμναί, 

απαε Ιοσα]ε τεπιεΦῖαπα ε[ῖ. 

Χ. 

Αὐ[οε[]ις φιιαίες ὄμδοπες, πρηπα φιϊάεπι [ιιπὲ ἴοεογμπι Ῥγο- 

Ῥαρύιες Παῦεπεμτα, μπι αἰἰογμπα, ἴἔμππ ρταεεῖρµε υί[ος- 

Τιπα5 αἲ ἱ ππα[ἰρπὶ [ιε 

ΘρΙτ]ῖας απίοτη ογερεν ρΗ]εσαιοπεπι ἵπ ρατΗῆρας [αργα 

Ἰπτεγ[Γερίμπα. βσπ]ῃσαί. ἸἹΜασπιςδ γετο αἱ Ίομςσο ἴεπιρογί5 

ΙΠΙεΥνα]]ο Ρρο[ι τεάίεπς ἀε]τίαπι ο[ιεπά. Επιριάας νετο 

[ι εκ πηα[ο οἱ οτε ΡτοιεγΙέ, Ίαπι να]ἰάε ρετπῖοῖο[ις οε{ῖ, 



ΛαΙ 14 4ΙΓΝΟΤ ΕΙΣ 4ΡΤΟ ΣΠΟἨΗΝΗΠΜΑ Ὦ. οἱ0 

Εάά. Οπατι. Τὰ, [400. 404.1 ΓΕ. Βα[. Ύ. (4500.) 
κ, ια. 

Π]νεύματα σμικρὰ πυκνὰ, μεγάλα αραιὰ, σμικρὰ ἀραιὰ, 
το πυκνὰ μεγάλα. ἐἴσω μεγάλα, ἔξω σµικρά. τὸ μὲν ἐκ- 

.” Δ α α -” ” 3 ; - 

τεῖνον, τὸ δὲ πατεπειγον. διπλῆ ἔσω ἐπανάκλισις οἷον 

ἐπιπνέουσε, θερμὸν, Ψυχοὀν. 

ιβ. 
΄ ; ’ ’ 

{ητήριον χασµέων συνεχέων µακρύπνους, 

3 ’ . εκ. 3 -” ’ .ω 3 ἃ - 

Καὶ ταύτην την ῥῆσιν ἓν τῷ δευτέρῳ τών ἐπιδημιῶν 

ἐξηγησάμεθα 

ε7. 
3 -- 3 ΄ Λ ’ , 

ἢν τοῖσιν ἀποτοισι καὶ μόγις βραχυπνους. 

“ ” -” -” 

[401] "«άσπερ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν τα 
.. - 3 /’ ”, εκ ιο 

πλείστα τῶν αντιγράφων ἔχει τὴν ῥῆσιν οὕτω γεγραμμένην, 

ἓν τοῖσιν ἀπότοισυ καὶ µόγις µακρόπνους, οὕτως ἐνταῦδα, 

ΧΙ. 

δρίγίεως ρατρὶ, ἄεπ[; πιαρηὶ, τατὶ; ματυοὶ, τατὶ; ἀεπ[, 

πιαρπἰς ἴπέμς Τπαρπὶ, επίτα ρατρίς Πο επεπάειςσ, τε 

µγβει”. κρία ἴπιτο τευοεπεῖον φμαῖίς [μρετ[ριγαπείδις, 

6αἰίάιωσε Γηρίάμς. 

. 
6 

ΧΙΙ. 

-4[[ιάμαγιτα ο] οἰξα 1ο ΗΤΏ ἴοπβα /ρίγαξιο πιεαε]α ε[ἓ. 

Ἠαπο ᾳποφμε ἰεσίαπι 1π [εοππάο ερἰἀεπαίοχατη 1βτο 

εχρ]απαγΙπχ, 

ΧΗΙ. 

Ίνοι αμι υίω δίδειιείδις ὀγευὶς [ρἰγαεῖο. 

“Οαεπιαάπιοάαπα 1Π ερΙἀεπιΙοτΗπι [εοαπάο Ρ]αγίπια εΧοπι- 

Ρἰατῖα {εχίαπι πία [οπ]ρίαπα οοπ{ϊπεπί: Ίοπ αμ υἷα 2ι-- 

ὑεπιιδμς ἴοπρα τε[ριγαϊιίο: {ο Ἠϊο, ὄτγευις τε[ρἰγαίιο. ΑΔ δ Ρ ) Ρ υπ] 
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βραχύπνους. εἴρηται δὲ αὐτάρχως ἡμῖν ὑπὲρ ἑκατέρας τῆς 

γθαφῆς ἐν τοῖς εἰς τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιὼν ὑπομνήμασι. 

ιδ. 

Λατ ἴξιν καὶ πλευρέων ὀδύνη καὶ ᾽συντάσιες ὑποχονδρίων 
καὶ σπληνὸς ἐπάρσιὲς καὶ ἓκ ῥινῶν ῥήξιες καὶ ὥτα κατ 

ἔξιν' τούτων τὸ πλεῖστα ταῦτα καὶ εἰς ὀφθαλμούς. 

Ἐν τοῖς πλείστοις τῶν ἀντιγράφων ἡ λέξις οὕτως ἔχευ 

καθότε νῦν γέγραπται. σπανίως ὃ᾽ ἂν εὗροις καὶ τήνδε 

κατ ἴξιν καὶ πλευρέων ὀδύνη καὶ τῶν ὑποχονδρίων τάσιος 

καὶ σπληνὸς ἐπάρσιος καὶ ἔκ ῥινῶν ῥήξιος, ἤν τινα κζγὼ 

προσίεµαι γραφὴν οἶσαν ἰατρικήν τὲ καὶ σαφῆ. : καὶ μµέν- 

του δηλούμενον κάπ τῆς ἑτέρας λέξεως ταῦύτόν ἐστι καὶ 

προεξηγησάμεθά τὲ κατὰ τὸ δεὐτέρον τῶν ἐπιδημιῶν ταύ- 
την τὴν ῥῆσιν. µνυνὶ μέντοι περιττότερον πρὀσκειταυ τὸ 
τῶν ὤτων καὶ τῶν» ὀφθαλμῶν, ὡς καὶ τούτων τῶν μορίων 

ὑποπεπτωκότ ' τῷ κατ {ξιν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα διττῶς. 

ποβῖ απίοπι ο αίταααο ]εοίῖοπο ἴπ οοπιπιεΠίαγΙϊ5 Γεοαπάί 

εριάεπΙογαπα αΡμπᾶε ἀῑοίτπα ε[ί, 

ΧΙΥ. 

1π ἀίγεεεμπι Ἰαίεγμπι ἀοῑοτ, μργαεεογάίοτµπι ἀῑ[επείοπες, 

ἰἱεπῖς ἔμππογες εἰ επ πατίδις εγιρείοπες ᾖιετὶ ἀεδεπι. 1π 

-αμγίδις ἴέεπι ἀϊγεοξεο εἲ ππαρπα επ ματίε ταίτα τπ οεμ[ῖς 

/Ρεειαπα Γωπὲ, 

Ιαπ Ῥρ]ητιπαϊ εχεπιρ]ατῖρας Πα ῬΡετ[αί Ιεοῖο, Ῥτοιί 

Ἠππο Γορία ο, Ἠαπο ἴαπιοπ δἱ το Ἰπγοπετῖ ἀο]οτῖς 

Ιαίοταπα, Τεπ[οπῖ Ἡγροο]μοπάγίογαπας ἑππιογί6 επί εἰ εκ 

ηθΙρας ογαρίιοηῖδ. Όσαπι Ιεοίίοπεπι εσο 4ποαπε πί πιθ-- 

ἀϊσαπα εἰ ἁῑ]αοϊάαπι απ ίο, ΤΒί [απο ααοά εκ α]ίεγα Ἰε- 

οοπα Παπὶῃοαίαν, Ἰάεια εἴι, ΕΙ απίεα 1π [εοππάο ερῖἆε- 

ΏΙΙΟΥΗΠΙ Ἠαπο Ἱεοίϊίοποπι εκρ]ῃσανΙπᾳδ. Ίπ Ῥταε[επί! {απο 

Γαρεγγασαποιπι ε[ φιοά ἆςᾳ αππίραςδ εί οοπ]ῖς αἀάῑας, αποἆ 

Ίιαο ρατίες Ἰῖς {(αῬ]αοεαπί απαο Γεοιπάαπι τοοβαάἴποετη / 



κατα {ΗΝΟΣΙ ΕΙΣ αγΤο ΡΠΟΙΙΝΗΙΙΗ Ὦ, ορ 

Τά. Οματι. ΙΧ. Γ4αο1.1. Γὰ. Βαῇ. γ. (400.) 
ἐνίοτε μὲν γὼρ ἐξ ἑαυτῶν εἰς ἕτερά τινα μύρια τὰς ἀπο- 

θέσεις ποιεῖται κατ εὐθυωρίαν, ἐνίοτε δὲ ἑτέρων πασχόν- 
πων εἰς ὀφθαλμοὺς 1) εἰς οὓς ταῦτα ἀποσκήπτευ. 

ες, 

ΤΙότερον μὴν ἄρα πάντων ἢ τὰ μὲν κάτωθεν ἄνω, οἷα τὸ 
παρὰ γνάθους ἢ καὶ ὀφθαλμὸν ἢ καὶ οὓς, τὰ δὲ ἄνω- 

Θεν κάτω οὐ κατ ἴξιν. καίτου καὶ τὰ συναγχικὼ ἐρυ- 
θήματα καὶ πλευρών ὀδυνήματα κατ ἔξιν. 

Ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν οὐκεθ 4 λέξις αὕτη 

πρόσκειται, καθ ἣν ἀπορεῖ πύτερον ἐκ μὲν τῶν κάτω τῆς 

ἀποσχάσεως ἄνω γινομµένης Ἰρησίμως ἀἄεὶ φυλάττεται τὰ 
κατ εὐθυωρίαν. ἐκ δὲ τῶν ἄνωθεν κάτω διαφθείρονταέ 

τε καὶ γίνονταί τινες οὐ κατ ἴξιν ἀποστᾶσιες. ἄδηλον οὖν 

ἐστὶν ὁπότερα γέγραπταυ πρότερον, τὰ κατὰ τὸ δεύτερον 

Πιαπί ἆποριβ πιο. ἹΠπίεγάαπι επἶπι οκ [εΙρ[ί5 11 α[ίας 

απαςάαπι ρατίες [εοαπάυπι τεοΒαάἵπεπι ἀεροβίίοπες ε[ῃ-- 

οἰπηῖ», Ἱπίετάιπι Ύετο εἰ α]ῖς α[εοίῖς 1π οοι]ος γε] αιΓεΠι 

Ίιαε ζἆεουμιριαηί, 

ΧΥγ. 

(οπ/[ιάεγαπάμπα [απε μίγμπαι οπιπῖα [εομπᾶμτι Υεοξῖεμἀίπιεια 

Άαπε, απ εα φμµίᾶεπι Φφµαε ἴπΓετιε [μτ[ωπα, ομα[ία φµαε 

οἶγοα ππακί]]ας αμὲ οεμίος αμὲ αμγεπι Πιπ. «4π γνεγο 

σμαε [µρεγπε ἀεοτ[μτπ πο ἴπ ἀἰτεοιμπι τεπάαπι (Ο)λαπι- 

σµαπι απβίπαε Τμππογες Υηδίοιπᾶἰ ἴαίιεγμπιφιε ἀοΐογες ” 

/[εομιάιπα Τεοιειμάἀϊπεπα [ιηέ. 

Τα [εοεππᾶο ἆο πιοτρῖ Ρορα]ατῖραδ ἨΟἨΠ ε[ι αἆ]εοία 

Ἠαεο ἀῑοίίο, Ῥετ «παπι ἀπρίίαί, παπι εκ Ἰπ{εγιογίρις 1π 

Γαρετῖοτα αΡ[οεί[ζα {αοίΐο, [ΕΠΙρεΓ ππεπηργὶ τεοΒίαάο αἰ]ίεν 

{ετνείαγ; εκ Παρεγίοτίβιας απίεπι 1Π ΙΠ{ΕΓΙΟΓΗ ΟΟΥΓΙΠΙΡΙΠ-- 

{πχ 4ο Παπῖ αιἰάαπι Πο Γεομπάμπι χερίοπεπα αρ[οείτας, 



! 

009 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΤΣ ΕΙΠΙ{ΗΜΙΩΝ ΣΤ 
Τά. Όμαςε, ΤΝ. εω. 405. ] Γά. Βαΐ. Ὑ. (400. 461.) 
τῶν ἐπιδημιών ἢ ταῦτα. οὐ γὰρ δήπου ἐκ τοῦ, δεύτερον 

μὲν ἐκεῖνο, τοῦτο ὃ᾽ ἕκτον ἐπιγεγράφθαι, πρότερον τὰ κατ 
ἐκεῖνυ 7εγράφθαυ νοµι- (461) στέεον, ἐν μὲν τοῖς πρὸς 
ἔκδοσιν επ αὐτοῦ γεγονόσι», εὐλόγως τῆς τοιαύτης λέξεως 

ἐμφαινομένης, ἐν δὲ τοῖς ὑπομνήμασιν οὐκ ἔτι. [105] τὰ 
γὰρ ἐν διαφόροις ἢ χάρταις ἢὴ δέλτοις ὑφ “/πποκράτους γε- 

γραμμένα τὸν υἱὸν αυτοῦ Θεσσαλὸν αΌροίσαντά φασι ταὐτὶ 

τὰ δύο βιβλία συνθεῖναι, τό τὲ δεύτερον καὶ τὸ ἕκτον, ἔνιου 
δὲ καὶ τὸ τέιαρτὀν ᾷασυ. πρὸς ἔκδοσιν ὃ᾽ ὁμολογεῖταυ γε- 
γονέναυ τὸ πρὠτόν τὲ καὶ τρίτον. διὸ καὶ τινας ἐπὶ προ- 
τέροις τοῖς κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ὕστερα γέ- 
γραπται τὼ κατὰ τουτο τὸ ἕπτον,. εἰκός ἐστι Θεασάμενον 
ὕστερον αὐτὸν απόστασιν εἰς τὰ κάτω γεγομένην ἐπ ἀγαθῷ, 
μὴ κατ ἴξιν, οὕτως γράψαυ τὰ κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν. εἰ 

ὃ᾽ ἀπορὼν μὲν ἐνταῦθα, κρίνας δὲ ὕστερον ὑπὲρ ὧν ἄπο- 

ρε βεβαίωρ ἀπεφήνατο κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν, 
ἐκείνοις μᾶλλόν ἐστι πιστευτέον. ἓν ὃδ᾽ οὖν τούτοις οἷς νῦν 

γράφει, καϊτοι τὼ πυναγχικὰ ἐρυθήματα καὶ πλευρέων 

Ίσποταπα ετο ε{ι, παίταπι [εοππάας, 1ε γεγο Γεκίις ]ΐμες 

Ἱη[ον]ρίας 61, εκ «ο 15 [επίεπί]α5 Ῥτίας [οπρίας {Πε 

Ραίαπάαπα ε[. Ίπ 11116 εΠΊπῃ ᾳπααο αὐ Τρίο, πί ἀἰνα]σατει-- 

ἴατς Γ[οπρία Γ[απί, ταΠοπαρΙΠίες Ἠ]αδμιοςΙ ογάο αρρατεί; 

Ἱα οοπιπιεηίαχΙ5δ απίεπι ποια 1Πάεπι, κΜδοπρία Παπι(πε αΡ 

Ηιρροογαίο 1π ἀῑνετ[ς νε] εἰαγίς γε] {αρα ε]ας Β]απι 

ΕΠπε[αἰαπα. οοΠεσΙ[Πε α]απί, ἆποδαθ Ίος Πρτος, Γεοιπ-- 

ἆσπα νἰάε]]οοί αἴηιο {εκίμπι ἱπίορταί[α, ποππι]]1 εἰ ᾳαας-- 

{ανα αἀθαπί,  ΒτΠΙΠΙΠΙ νετο αἴφιε ἱεγίααπι, αἱ εἀετεπίαν, 

οοπιροΠίος είΤο οομ[αί, Αίαια 14εο. απ]άασι ἀἰοαπί, { 
4πας ἴπ [εοππάο Ίβτο οοπ]μεπίασς, Ῥτίας εα, Ύἱαο ἵπ 

[εχίο, Ῥο[ίιενίι [οπρία [απί, Ἡπρροοταίεπι ρα ε{ἰ, οιι 

Ρο[ίεα αμ[οε[ἴαπι Ίπ Ἰπ[ετίογα ἨΟΧ ο τεσίοπο πα Ιίεν Γαοἴαα 

νιάΤει, τία ρταεί[οηίθιη [εμίοηίῖαπα οομ[ογ1ρΗ (Τε; πα ααίθι 

μος Ίοςο ἀπριίαας, ρο[ετῖας οεα ἆς αιίρις ἀαρτίανιί ᾱἷ-- 

]αάϊσαπςδ, οοπ[αµίος 1π [εομπάο ἆε πποτΡΙ5 ρορα]αν]ρις 

Ίντο [επίεπίίαπα απί, τ1119 Ροίζα8 οτεάεπάιιπι ε{ί, Ἰπ 5 

ἰσίαν 4αο Ἠμπο [ο1ρῖ, αἰφαὶ εἰ αηρίμας, τἼβογεθ εἳ 



ΚάΙ ΤάΛΗΝΟ" ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΛΙΝΗΜΑ Ἡ. ϱ03 

Εὰ. Οµανι, ΣΧ. [405.] Εὰ. Βα[, Ύ. (461.) 
ὀδυνήματα, κατ ἴξιν ἀκοῦσαυ χρὴ περὶ μεταστάσέεως οὐ 

τῆς ἓκ τῆς πλευρᾶς εἰς τὰς κυναγχικὰς, αλλὰ τῆς ἓκ τῶν 

κυναγχικῶν εἰς τὰς πλευρᾶς εἶναυ τὸν λόγον. αὔιη γὰρ 

ἄνωθεν κάτω γίνεται, περὶ ἧς ἀπορὼν προξιρήκδι, τὰ δὲ 
ἄνωθεν κάιω οὐ κατ ἴξιν. ταῦτ οὖν ἀνθυπενέγκας ἑαυτῷ, 

μετὰ ταῦτα ἐπιφέρει τὰ κατὰ τὴν ἑξῆς ῥῆσιν οὕτως ἔχοντα, 

ιστ. 
5 ἱ ῃ - ε . ῃ 
17 καὶ τὰ κάτω τοῦ ἧπατος, ἄνωθεν διαδιδόντα, οἷον εἰς 

3 3 { 

ὄρχιας καὶ κιρσούς. 

Τοῖς κυναγχικοῖς τὰς τῶν πλευρών ὀδύνας κατ ἴξιν 
γίνεσθαυ προειπωὼν, ἑξῆς ζητεῖ πύτερα καὶ περὶ τῶν εἰς τὰ 
κάτω τοῦ σώματος ἀποστάσέων ἀξὶ φυλάττεταυ τὸ κατ ἴξιν 
ἤ οὐ, καθάπερ ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥῆσει διηπὀρησεν. αλλ’ 

ἐκεῖ μὲν ἔφη τὰς εἰς τὰ κάτω τοῦ ἥπατος, ὅρον ὥς ἔοικὰ 
τιθέμενος τὸ ἧπαρ τῶν ἄνω τὲ καὶ κάτω τοῦ σώματος 

εοβατήπι ἆο]οτες, [οεαπάππι τεείαπι, ἆο ἰνταπαπιπίαίϊοπε, 

ηοη εκ οοΠίαγπα ΠΙΟΥΡΟ 1π αησίπαπα, {[εά εκ αΠηβίπα 1Ἠ 

οο[ίαγπα νἰαπα, ΓΕΥΙΠΟΠΕΙΑ ε[[ε Ππ{εἱ]Ισεπάωπι. Ἠαεο ΕΠΙΠΙ 

α [αρειιοτίρας 1π Ἰπ[ετίοτα Τί, ἆθ 4πα απιβρίδεης Ῥταθά]- 

ποταί, 4παε α Γαρεγῖδ 1η 1ΠΓεγΙογα, ποἨ ΓεοαπάΠι ΤεοΙΠΙ. 

Παεο Ίιαας οτιπι ΠΡΙ 1ΡΗ οὐ]εοία [αριηἰαμ[ει, Ῥοβεα εα 

1μ[εςί, αααθ 1π Γεᾳπεπί οταίΙοπο 1ία {ο Παρεηί, 

᾿ 

” Χα 

«ἄπ ομαε Γπιμεγπε ἴπ[γα 1εομΥ αι(ὲγιδιπεμτ , ομα[ία ιιαε Τη 

εε[ίες εἰ νατίεες ἀεοιμπὂιμπε, Ἀαες 6μοφμε /Ρεειαπάα [ως 

Δποῖπα ]αβοταπῆβρας οο[ίαγαπι ἆο]οτε [εοαπάμτη 16- 

οίαπι Πεν Ῥταείαίας, ἀείποερς α πεί, ἀπ αΡ[οεβιρις αἆ 

Ιη[εγίογα οογροτῖδ ἀερι]ϊ5, {επιρεχς Πως τεοβιαάο [ετνείας, 

πες Ἡε, απεπιαάπιοάμαι 1 ΡΓΟΧΙΠΠΟ απίε πο [ΕΤΠΙΟΠΘΙΙ 

ἀπ χενοσανΙ. Θεά 1Ρὶ ἀῑκΙε, αὐ[οε[ας, αἱ αἲ Ἡι- 
{ετίοτα: πμπο ἀῑσΙί, ορίοεβας Ίηΐνα Ίεοια, {[αρεγίογαπα 11” 



04 ΙΠΠΟΚΝΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΩΙΝ ΣΤ ἳ 

Ἐά. Οµατι.. ΙΧ. [402. 4085.] ἳ Εὰ. Ῥαςε. Ῥ. (461.) 
ε 3 3 - Δ Ν -- ν 

ἁπάντων μορίων. ἐξευκταυ γαρ αὐτοῦ τα αυρτα τῷ δια- 
η Δ ” κ Ιοβ ν οϱ 3 ος ἱρρό 

σράγµατι, καὶ διὰ τοῦθ ὅσα τοῦ ἥπατύς ἐστιν ἄνω, ταῦτα 
καὶ τοῦ διαφράγµατος ἄνω τἐτύχηκεν ὄντα, τὰ κατὰ τὴν 

’ ” 

καρδίαν. δηλονότι καὶ πνεύμονα καὶ τὸν ταῦτα περιέχοντα 

θώρακα καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτυ τὰ κατὰ τὸν τραχηλὀν τὲ καὶ 
Π 3 ’ ” / 

κεφαλήν. τὰ ὃ᾽ ἄλλα πάντα κάτω τοῦ σώματός ἐστι, πρὸς 
ἄλληλα µέντου παραβαλλόμενα καὶ αὐτῶν τῶν ἄνω τὰ μὲν 

-” ΄ 3 3/ Ν 32 - 4 ” 3 ε] 3 5: ο» 3 

μᾶλλον ἐστιν ἄνω, τα ὃ Ίτιον. εὔος ὃ᾽ ἐστὶν Ίμιν ἓν 

τοῖς οὕτω λεγομένοις πᾶσιν, ἐνίοτε τὸ μὲν ἧττον ἄνω κάτω 
Δ ὃν ς 3 ω Γ 

λέγειν, ὡς πρὸς τὸ ὑπερκέίμενον αὐτοῦ παραβάἀλλουσι. τὸ 

ὃ᾽ ἧττον κάτω καὶ τοῦτ ἄνω πρὺς τὰ κάτωθεν αὐτοῦ καὶ 
. ν 5, Ἡ ” / ε , 3 ”, ε 4) 

διὰ τὴν αμέλειαν της τοιαυτης ἑρμηνξίας εις εθος ουκ ολί- 

γον ἐκτεταμένης, ὁμωνυμία τέ τις γίνέται καὶ ταραχὴ κατὰ 
Δ [ή τα Ν 2 / .” 3 / 

τοὺς λόγους, ὧς δή µέµνη- [405 ] µένοι, ὅταν ἁἀπούσωμὲν 

λέγοντος αὐτοῦ τᾶς εἰς τὰ κάτω, τῶν ἀποστάσεων ἀμείνους 
.ρ η] Ν / ’ 3, 

εἶναι, σκοπεῖσθαι χρὴ κατὰ τίνα τρόπον γρήσεως εἴρηκᾶ 
η λ [ο λ ῃ Ν ο [ ο. ιτ 

κάτω, μετὰ τοῦ καὶ προσδιοριζεσθαυ τὰ τῶν μορίων αἄδιω-- 

{6ΥΙΟΥΗΊΊ(Ι19 ΟΙΗΠΙ1ΠΙ οοτροχῖς Ῥρατήαπι Ίεοατ, αἱ νιάείας, 

Τογπιῖπ πι Παίασμς. {ρβας οπῖπι ἆενεχιπα ἰχαΠδΥετ[ο [ερίο 

αἄπαχαπι ε[ἰ, αᾳποοῖχοα εἵ αΠαεοαπααπο [αρτα Ίεοας, Ίαες 

οαᾶεπι εἰ [αρτα [ερίαπι οχ[απί, ο [οι]]οεί, Ἠαεο απιΡΙεΠ6 

Ρεοίιε αἆμασφαο πωπ]ίο πιαρῖς οο]ίαπα εἰ οαραΐ; τε]ῖαα 

οπιπῖα 1π ἸπΓετιοτίρας οοτροτί5 εί[ε ἀῑοιπίαν. Ῥοτάπ εἰῖαπι, 

ᾳπααο Γαροτῖμς {απί, Π Ππίογ [ο οοη[εταπίισ, αἰαα πηασὶς 

[αργα Γαπῖ, αμα πηῖηας, Νορίς νειο ε[ἱ οοπ{ποίπἆο 1π 

οπιπ] ρα ία ἀῑοί]5, ἸΠπίετάαπα, αποά παῖπας [αργα ε[ι, Ἱπ-- 

[γα ε[Τε ἀἴοετο, αἱ αἆ [αροχῖας 1ρίο οοπιραταπίίραδ, αποά 

αιίοπι ΠΙΙπας Ἱπίτα ο[ι οἱ 1 1ηΓεγιογίρας οοπιραγαπῖθς, Γι- 

Ῥοτίας ο[ῖο ἀἰχίπιπδ. Ας Ρτορίος Ἠ]αβπιοςί ]οσπ{οπί5 

ἀποιτίαπι οοπ/{ιεἰαάίπαο Ἰοπρῖπαια οοπΠυπιαίαπα, ποβῖδ απι-- 

Ῥϊσαϊίας αιαεάαπα αίᾳαο οοπ/{η[ο ἵπ [εγποπίρας οίατ, 

ᾳ παπα πἹειπογία οοπιρ]εοίεηίες, οαπι Ἡιρροογαίεπα ἀῑοεπίεπι 

αιάϊνεγίπας, αὐ[οε[ας 1π Ππ[ογΙοχίριας οοτρογῖς ρατριις 

οῬοσίος ππε]ογες εΠε, οοπ[άσιατο ἆεβαπιας, {εοππάπα 

απεπι ΠραϊβοαἰΙομῖ5 πιοάμπα, Ἱπ{ενίις ο[[ο αοοερονΙΐ {πα]-- 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΥ ἘΙΣ ΑΥΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑά Ἠ. ϱ05 
Ἔά. Οµασι. ΤΧ. [405.1 ς Ἐά. Βα[. Ὑ. (4604.) 
µατα. διὼ τοῦτο γὰρ, «ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἳ ἄνω τῶν 

ἀποστάσεων εἰσὶ χαλεπώτεραυ, διότι κινδυνωδέστερα ταῦτά 
ἐστι τα πάσχοντα τὸ αὐτὸ πάθος τοῖς κατωθεν.. ἐάν τὲ 

γὰρ ἐγκέφαλος, ἐάν τε λαρυγξ ἢ στόµαχος 1 ρεύμα, 1} 

θωραξ 2 καρδία φλεγμήνη, Θανατώδες γίνέταυ τὸ νόσημα. 

τῶν δὲ κάτω τοῦ ἧπατος φλεγμηνάντων, ὀλίγου πάνυ δια- 

σθείρονταυ καὶ μάλιστα ἐων ὀρθῶς ΦΘεραπεύωνταυ' καὶ 

αὐτοῦ δὲ τοῦ ἥπατος τὰ κυρτὼ τῶν σιμῶν πολὺ κινδυνω- 

δέστερα" καΐ τινες αὐτὰ τῶν ἄνω μερῶν τοῦ σώματος ὕλου 

τίθενται, καθάπερ καὶ τῆς γαστρὸς τὸ στόμα. ταῦτα μὲν 

οὖν ἡμῖν κατὰ τὸ πάρέργον εἰρήσθω, καίτου Υ᾿ οὐκ ὄντα 
παρεργα, τὸ ὃ᾽ ὑπόλοιπον τῆς εἰς τὴν προκειµένην ῥῆσιν 

ἐξηγήσεως ἐφεξῆς ποιησόµεθα. ᾖΚζητειν γὰρ ἔοικεν ὁ /ππο- 

κράτης ᾖ καὶ τὰ κάτω τοῦ ἥπατος ἐπ τῶν ἄνω διαδιδόντα, 

οἷον τὰ εἰς ὄρχεις καὶ κιρσοὺς ἄμεινὸν ἐστι γενέσθαυ κατ 

ἴδιν 3) κᾷν μὴ κατ ἴξιν γένηται, δύναταυ βοηθεῖν αὐτοῖς 

"ὁμοίως. ἐπί τινων μὲν οὐδὲ δυνατὸν γνῶναυ τὸ κατ ἴδιν. 

ᾳπε πιεπΙΡτοσιπη ἀἰσηπίαίεν ἀεβπϊέπήας. 1άεο Ἠάπι(πο πα 

Ῥίαγίπαπι αΡ[οε[ας 1π [αρετίιοτῖρας οχο]ίαίϊ ἀῑ[ιοί]οτες 

ζαπίέ, ααοά ππεπιρτα ἴ]]α ππα]ας, «παπι Ἰπ{ογίοτα ἀ4ἱ[οτίπιοι 

αΠεταπί, οππι Ὠίτα(αε εοάεπι α[εοία νεχαία Γμπί, Θίνε 

επῖπα οεγεῦταπα, Βγε ραίατ ααί ραία απῖ ρα[πιο ααί ρεοί5 

ααῖ οος ἹπΠαπιππαία Επί, πιοτί{ετα αεστϊἰιάο, πιεπρτῖς 

Ἱπ[τα Ίθειν 1ΠΠαπιπιας Ρραποῖ αἁπιοάππι Ῥετειηί, Ροβ[]-- 

ΙΠΗΠΙ {Π τεοία οπταϊῖο αἀλιρεαίαν. Οπῖπ εἰϊἴαπι ]εοοχῖς 

1ρῃις ἀεγεκιπι οοπσανο Ίοηςο Ῥετίου]ο[ας ει οἳ ποππιι]]ᾶ 

αρίαπη 1πίεγ [αρετίογες οοσροσῖ5 τοῖς Ῥατίος, πεπιαάπιο-- 

ἄππι ο οὐ νεπἰἰοα]1, γεροπΏΠί. Ἠαεο Ιίαητα α ΠΟΡΙ8 

ορῖίες ἀῑοία Πηΐ, εἰίᾗΠ ποπ Ῥγαείετ ΡγοροΠαση ππίς τε]]-- 

ᾳαππι νετο εκρ]απαΙοπῖ5 1π Ῥτοροβίαιη {εγπιοπεπα ἀεῖτ- 

οερς αμ[ο]ναπιπδ, Όμαετοτο πΠαπι(αο νἰάοίαν Ηἱρροσταίες, 

πίταπα ϱ πας 1πία Ίεοιν εκ [αρεγίοτίρας ἀε]αριπίατ, πε 1Π 

ε[ίες εἰ νατῖοες, ϱ τερῖοπε Πετί ππε]ῖας Πί; απῖ 1σεί ποτ 

ϱ τερίοπο Παπίν [αρετίογαπαι ἵαπιεα ΡρατΗΠΙΙ ν1Η15 αεφαθ 
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Ε4. Οἶναχίς ΤΝ. 403. 1 | Εά. Ρα[. Ύ. (4ς4. 9) 
οἷον ὅτυ κιρσοὶ μανίαν ἰάσαντο, κατ ἴξιν γενομένης τῆς 

ἀποστάσεως. οὐ γάρ ἐστι διακρῖναι πύτερον ἐν τοῖς δεξιοῖς 

δα τοῦ ἐγκεφάλου τῆς διαθέσεως γενομένης ἐμάνησαν 
ἢ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς» ὥσπερ οὐδ᾽ ἂν βηττόντων μόα 

ἄνευ πλευρᾶρ ἀλγήματος ἀπόστασις εἰς ὄρχιν γένηται. και-- 

τοι τάχα κὠπὶ τούτων διαφυλάττεται τὸ κατ ἴδιν, εἰ καὶ 

μὴ γινώσκοµεν ἡμεῖς βεβαίως ὁπύτερον µέρος τοῦ πνεύμο- 

νος ἢ τοῦ ἐγκεφάλου πέπονθεν. αλλὰ καὶ μελαγχολίαν αἳ- 
μοθῥοῖς ἰάσαιτο πολλάκις οὐδ᾽ ἐνταῦθα γινωσκύντων ἡμῶν 
τὸ κατ ἴξιν. ὅτι δὲ καὶ διὰ μήτρας αἵματος κένωσις ὃδα-- 

ψιλὴς πολλὰ τῶν νοσημάτων ἰᾶταυ πρόδηλον. αλλ οὐδ᾽ 

"ἐνταῦθα  δυνατὸν γνῶναυ πύτερον διὰ τῶν τῆς δεξιᾶς µή- 

τρας φλεβὼν ἡ ἔκκρισις ἢ διὰ εῶν τῆς ἀριστερᾶς 3 ὃν 

ἀμφοτέρων ἐγένετο. ταύτῃ μὲν οὖν δυσδιάγνωστον οἳ ἄγνω- 

1 

ο Γ 3 σ- Φ 39 - .. 3 λ ή ” ᾖ Δ 3 

στον ἔχευ το κατ ἴδιν. ἐφ ὧν ὃ ἐστὶ διαγνώναι το κατ 
σε. 3 , ς 3, ες / -- . 

(διν κωπὺ τουτων ὧως εοικὲεν 0 {πποκρατηής σκεπτεον εἶναί 

αιχ]]]ατΙ ᾳαθαπῖ, 1π ΠΟΠΠΗΙΙΙ6 Ῥ]απο πε(Πο απ ϱ γεσῖοπθ 

{αοία απί, ἀῑσποία Ῥοίε[: τί αποά νατῖςε ο τεσῖοπε 

{αοείο αὐ[οεί[α {αποτεπα ομταγετῖηί, Ἠεπε εΠΙΠι ρενγ[ρίοσγα 

Ηοαί, ἵπ ἀεχίτίδηο οετεὈεῖ Ῥατίῖρας απ ἴπ Επϊβτϊς, α[εοίιι 

οὗοτίο, 1Π ΕΗΤΟΤΕΠΙ αο {πετιηϊ, οπεπιαάπιοάπα πεφιια 

ἀπ ἑα[Ποπίριις {πα ]αίενῖς ἀοίοτε αΡ[οςίις ἴπ {ε[ῖοιι-- 

Ίάπα Πα. Αίᾳαὶ {ον[αη αἱ 1π Πῇ5 Ἰοεῖν τεοία ορροβ{ίο Γευ- 

ναϊιτ, οί πίτα ρα]ηοπῖδ απί οεγεβεΙ ραις α[εοία ΠΕ, Παπά 

οαγίο [οἶ8Ιπ15, «αποπῖαπι 6ἱ ππε]απο]νοαπα [απσιϊπῖ Ῥες 

νοµας {εδ εΠια[ο Ῥ]εγιαπιπο {απαγο ροίε[, πει (πο 

Ιοοῖ ποβῖς ρα[1 τοσείαπα οΡβοΠ{ΙοΏ ΕΙ οοσπο[οσπρας, ῥαπ-- 

συ]π]5 4ποιθ οκ πίεγο οορίοβαπι ρτοβανίαπα πι]ο οἹ-- 

το ΠΙΟΥΡΟ5 οπιπῖριι5 1π αρεγίο εἴὶ, Γεὰ πε(πο Ἠ]ο αι εκ 

ἀαεχίνῖ μ{ετὶ νεπῖς απ εκ ΠΠΙβΙΙ, απ οχ ίποβιε εχογείῖο 

{ασία Πἱί ασηο[εογε Ρο[αππας. Ἱαπ Ιῖδ Πίαφαε αΠεοίῖρηθ 

οοσηῖίιι ἁπ[ιο]19 εἰ αιαἰ οΠΙΠΙΠΟ αρποία Ἰαησιθπί] πε Ρον 

γορία ορροβίῖο, ἴπ ααἶραδ νογο ἀρίανι ἀϊριοίοεγε Ηοοί εἰ 

η 1 Ηϊρροοταίας, αἱ νἰἀείαν, οομάεγαπάια εἰε αἲῖ, 

ν 
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4. Ὅλαν. ΤΝ. Γ403. 404:1. Εὰ. Ρα}. (464:) 
δεν ἡ δι παντὸς, ἐπὶ τῶν εἰς τῷ κάτω αόρια γινομέ- 

ων αποστάσεων, αμείνους εἰσὶν αὲ κατ εδεν, 

ιδ. 
-” ιο ϱ’ ρ Ν 

«Σκεπτέα ταῦτα», ὕπη καὶ ὅθεν καὶ δια τἰ, 

”4δηλον εἴτὲ [όνοις τοῖς  ὑστάτοις εἴτὲ πᾶσι τοῖς 

προειρηµένοις ὑπὲρ τῶν. και ἴξιν τὲ καὶ οὐ κατ ἴδιν ἆπο- 

σιάσεων ἐπενήνεκται τοῦτο. τὸ ὃ᾽ οὖν λεγύμενον αὐτὸ 
τοιόνδε ἐστίν. ἐπισκέπτεσθαί φησι χρῆναι τό τὲ χωρίον εἰς 

ὃ ἡ απύστασις [ 494] γίνεται. τοῦτο γὰρ ἐκ τοῦ ὕπη ση- 
μαίνεται, οὐ µόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐξ οὗ. καὶ τοῦτο 

γὰρ ἐκ τοῦ ὅθεν δηλοῦται καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὴν αἰτίαν 

δι Ἐν απὀστασις ἰνεται. τοῦτο γαρ αὖ πάλιν ἐκ τοῦ διὰ 
τί σημαίνεταυ. χρὴ γὰρ εἰδέναι πότερον ὑπὸ τῆς φύσεως 

ἐπὶ πέψει -τοῦ νοσήματος η. μετα ῥυέντος ἀπέπτως τοῦ λυ- 

ποῦνιος, εξ ἑτέρου μέρους εἰς ἕτερον ἡ ἀπόατασις ἐγένετο. 

δύναταυ δέ τις καὶ χωρίζειν απὸ τῶὠν προειρημιένων τὴν 

πάπα [επιροτ ϱχ αὐ[οε[πριι αἆ {π[εγῖογα ἱταπ[ρπία[ϊ5, Πιε- 

Ίοτες 1111 ππε, αι Γοουμνά αι αερίᾶπι μπουν Παμῖ, 

ΧΥΠ. 

Ἠαεο απἰπιαάυετιεπάα», ΦιἱΟ) ιᾶε εἰ ΦΙάΠΠΟΘΥΕΙΗ. 

Φο]σπο τ]Επιῖς απ. 1Π΄ ρταεά]ο[ῖς οπιπΊριι ἆε αΡ[οεΠ-- 

Ρις ἵπα Ἠῖς αι Γεοιπάαπι τεοαάϊπεπα, Τι Ἠ ααϊ 

ποἩ 6 γεαῖοπα ἀεοιπιρᾶπε, Ίου ἀΠαίιπα 4, αΡάλάτα εἴῖ, 

Οαοἆ απἴεπι ἀῑσΙί Ἠι]αφπιοάί, 1ρ[άπι εἴ,.  (ϱοαμάεταπάις, 

Ἰμοιῖὲ, Ίουις ε[ῖ, 1 4πεπι ἀεσαππβΙί αρίοε[α5. ΄ Ἠπο επῖπι 

νοςε, ο9μο, Πδπιβοαίιν. ΑΙ ποη [οῖππι Ποσο, [εὰ εἰἴαπα 

Ρατε, εκ «ια Παπαϊ εοπ/ἀεταπᾶάα, οααοά Ῥετ πμπᾶε ἆε- 

οἰαταίπτ.  Ῥταείεγεα οαπμία πια αΡ[οείῖας οτί [ρεοίαπάα 

ε[ἰ; Ίιοο εἴῖαπι ταχ[ας εκ ἀῑο[οπο Φιμαπιούγεπα {ἰβηϊβοαίαγ, 

Φοῖγα Παππ(αε οροτῖεί, ταἰγήπι α Παϊμιᾶ ΠΙΟΓΡΙ «οοΙοπθ 

επί νεκαπίε Ίμπποτε Ἱποοσίο εκ πα ρατίε 1π αἰίογαπι 

ἱγαηςβπεπίε αβ[οε[ας οτἰαίατ. Ῥοἱε[ί ααπῖς Ἠμπο ἴεχ- 
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. ΟμαΓῖ. ΙΧ. [404. 1 ΚΕ. Βα[,. Ῥ. (461. ) 
ζὗον ταύτην, ἀρχὴν τῶν ἐφεξῆς εἰρημένων ποιεῖσθαυ κατὰ 

τὸν προγεγραμμένον τρόπον. 

’ ωἡ. 
Σκεπτέα ταῦτα ὅπη καὶ ὕθεν καὶ διὰ τ φλέβες κροτάφων, 

οὐχ ἱδρυμέναι, οὐδὲ χλώρασµα λαμπρόν. 

Εϊπον ὅτι καὶ οὕτως δύναταἰ τις διαιρεῖν τὴν ὅλην 

ῥᾷῆσιν, ὥσπερ γὲ καὶ κατ ἄλλον τινὰ τρόπον τὀνδε. φλέβες 
κροτάφων οὐχ ἱδρυμέναυ, οὐδὲ χλώρασµα λαμπρὸν, ἣν πενεῦ- 
µια ἐγκαταλείπηταυ καὶ τὰ ἐφεξῆς. καὶ γὰρ εἰ μὴ τὸ χλώ- 
θασμα λαμπρὸν ἐνέκειτο τῷ λόγῳ, δυνατὸν ν πολυειδῶώς 
διαιρεῖν ὡς ἂν ὑπομνήματος ὄντος, οὐ συ}γράµµατος, Πκου- 

σεν γὰρ ἤδη περὶ τούτου. παρεγκειµένου δὲ καὶ τοῦ, χλώ- 

ρασµμα λαμπρὸν, ἔτυ καὶ μᾶλλον ἀσαφὴς γίνεται ὁ λόγος. 
εἴπομεν γὰρ Ίδη ὅτυ καὶ τὰς ἄλλας ῥήσεις ἓν αἷς τὸ χλω- 

ϱὸν ὄνομα γέγραπται, μὴ δύνασθαι γνωσθῆναι σαφῶς, 

ίππι α ΡταεάΙο[ῖ {εραχατο αο ἀείῖποερς ἀἰοεπάοτιαπα ΠΠ] παπα 

ἵπ Ῥταε[οχρίαπα πιοᾷσπι {αοεΓ6, 

ΧΥΠΙ. 
ὃ 

Ἠαεο εοπ/[ιἀεγαπᾶα, φµο, µπάο εἰ φμαππούῦγεπι νεπαε ἴεπι- 

Ῥογιμπα ποπ [ιΥπιεπέμγν πεφµε ΡΙΤΟΥ ρεἰἰμείάμς [, 

Ώιοεραπι εἰ Ίππο ἵπ πιοάσπα ἴοϊππι ΓΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ἁῑνιαι 

Ροί[ε, απεπιαάπιοάσπι εἰ α]ο ααοάαπι πποῖο, ϱο νΙάε[]εεῖ, 

νεπαθ ΤΕΙΙΡΟΣΗΠΙ ΠΟἩ Ώχπας, Ἡπθιο υιγάϊίας [ρ]επαῖάα, 

{ [ρσίίας ἵπ 1ρῇ9 τεΠπαπαίας οἵ α]ἷα ἀείποερς. ΙΙ απίπα 

νιγ]άτίας [ρ]επαιάα ἴπ ογαίϊοπο ΙΠπίεγ]εοία ε[ἴει, πα] {ου- 

πη][οτ «ἰνιάϊ Ρρο[εέ, «ᾳαἱρρο αποᾷ οοπιπιεπίασίας ποπ Ίβρει 

ἄτ: Γαρεγίας επῖπι Ππίο]]οκί[α ἆο Ίιοο. Ἠοο αιίοπι Ιπίε- 

Ἰεείο, υἰγ]άϊίας [ρ]επάϊάα, αἆ]ιο οἰῖαπι πιασῖς οῬ/ειχα οχᾶ- 

Πο τεάἀτία ε[ι, ΑΙΠΡΙ επ]πι εἰίαπι [αρενίῖας ἀἰκίπιας, αδὰ 

Ίπεο οἰγίάε [οπρία ε[, απακηαπι Ῥει Ἱρίαπι εο]ος βσπὶ- , 
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Εὰ. Οµατις ΙΧ. [404.] Τὰ. Ῥα[, Ύ. (461. 169.) 
5 ω] 9 π »” 3” 3 ” / 3 ῃ 

ὁποιόν τι χρῶμα δηλοῦται ὃν αὐτοῦ. καθάπερ οὐδ᾽ εἰ 
χλόασμα εἴη 7εγθαμμένον, ὥσπερ ἔνιοι γράφουσιν. ὁρῶμεν 
γὰρ καὶ νῦν ἔτι καθάπερ καιὰ τὴν ζω αὐτὴν τὴν {ππο- 

κράτους πατρίδα καὶ πᾶσαν τὴν ἡμετέραν ᾿ἀσίαν, χλωρὰ 
υ 3 ’ 3 ΄ 4 ’ . ] ΔΝ -- 

μὲν ονομαξὀµενα καὶ λάχανα καὶ ' δένδρα καὶ φυτὰ τὰ οἷον 

χλοέρά. Χλωράξειν τὲ τῷ κτήνη λέγομεν τὰ τὴν ἑαρινὴν 
΄ 3 » 3 

ῥοτάνην ἐσθίοντα. (1462) λέγουσί γε μὴν καὶ τῶν ἀνθρώ- 

πων ἐνίους χλωροὺς, οὐκ ἔχοντας ὑὁμοίαν τῇ Χλόη τὴν χρόαν, 
3 Δ - 3 3 -α λ “ 

αλλα μᾶλλον ὠχράν. ἄδηλον οὖν ἐσεὶ πύτερον την ὕπω- 
’ 3 ’ 

Έρον χρόαν ὁ “Ιπποκράτης ὀνομάδει χλωράν τὲ καὶ χλοξρὰν, 
“” . -” ’ - - Ἀ ’ 

Όπερ ὁραται πάνυ πολλοῖς συμβαῖνον 1) τὴν χλόη παραπλη- 

σίαν, ὃ πάνυ σπανίως φαίνεται γιγόμενον. οὔσης οὖν ἆσα- 

φοῦς καὶ αὐτῆς ταύτης λέξεως, ἔτι μᾶλλον ἀσάφεια γίνεται 
” ἁ , 3, υ ς - . 

προσκειµένου τοῦ λαμποὀν. ἅἄπορον γὰρ εὑρεῖν ὅ τὶ ποτε 
’ .ω -” 

ῥούλεται δηλοῦν ἓκ τοῦ 7ράψαι χλώρασμα λαμπρόν. καὶ 

διὰ τοῦτ ἄρα πᾶσαν τὴν τοιαύτην ἀσάφειαν θελήσαντές 
- ” ” 2, 2 - 

τινες φυγεῖν τῶν ἐξηγητῶν, ἔγραψαν, οὐ χρῶμα λαμπρὸν, 
. 

Πεείαγ, Ἠοη Ρρο[[ο πιαπῖ{ε[ιο Ιπ{ε]]]αί, αποπιαάπιοάιπι Ἰο- 

από { εἶίοα[πια [οηρίαπα Πέ, αἲ ποπ [ογίρετε ο0Ιἱ-- 

Γαεγοταπῖ,  ΎὙΙάεπιΠς επῖπι ΘΕΙΙάΠΙΠΗΤ Ίαο [επιρεβαία, πε 

1π (ο 1ρία Ηιρρουτα[ῖ5 ραϊτία, Πα οἱ ἴπ Ιοία πο[ῖτα Αα, 

ν]γ]άϊα φαἴάεπι αρρε]]ατΙ οἶετα εἰ α1βοτες εἰ [πρες, γε]ι!ῖ 

χλωρὰ Ἰὰ ε[ὶ Ἱετρίάα; εἰ Ρρεειάες Οταεοί χλοερὰ ἀῑεππε, 

ααοά Πσπϊβοεί Ίεγραδ νΝεΥΠΟ {επιροτε ραβι]αγ,  Εἰειηέ 

αυϊάεπι εἰ Ἠοπιίπες αποδάαπι ΥΙ]άεδ, ποπ θποά Ίεγβαε 

Ππιῖ]επι οοἱογεπῃ Ἠαρεαπί, Γεὰ ροίῖις ρα]]άαπι, Ιποεγίπι 

ε[ί Ισίναν παἴταπι Ηϊρροεγαίες [αρα] απι οο]ογεπι νΙτῖ- 

ἄεπι αἴηαο Ἰεβασειαι ἀῑκονί, οποά Ῥοτιηα]ῖ αοοϊἆετε 

εοπ/[ρίοΙίαν: απ εγραε οο]οτῖς ΒπιΙ]επα, 4ποά Ῥθτγατο ἆς- 

εἰάΗΤε ν]{απι ε[ι. Τσιν «παπι νοκ Ἴαεο Ρεν [ε οβ[ουγα 

Π1, αἀ]εοία Ἰαο ἀῑείίοπε, [μἰεπαάϊάα, ΠΙ4]ΟΥ αἆμαο οΡ/[οιτῖ- 

15 ου]: ἀϊ[ιεΙίς ἹΠαππαθ εἰ εκεοδίίατε, αὉ]άπαπι Ῥες 

Ίαεο γετρα βρηϊβοαγε νο]αστί!, οἰγίάίας [ρἰεπαίᾶάα. Αίαιε 

1ά61χοο ΠΟΠΠΗΙΙ Ππίεγργείε απο ΟΙΗΠΕΙΙ οΡ/{οαγ]αίεπι 

εν]ίανε εμρίεηίος, Ίου πιοάο ΓοΏρ[εταπέ, πεαθ εοἶογ [ρίε- 

σΑΙΓΝύ5 ΤΟΝ. ΧΥΙΙ, Ν ῃ η 
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Γά. Οµατι, ΙΧ. [4041. 405. ] Ἐά. Βα[. Ύ. (465.) 
ἀκούειν τέ φασι δεῖν ἐπὶ τοῦ κατὰ φύσιν τοῦ κάμνοντος 
χθώματος τὸ λαμπρόν. οὕτω δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν «Σαβίνον 
διηνἐχθησαν. | 

0’. 

[106] ὠλέβες κροτάφων οὐχ ἱδρυμέναι, οὐδὲ χλώρασµα 
λαμπρὸν, ἣν πνεύμα ἐγκαταλείπηιαυ ἢ βὴξ ξηρὴ» μὴ δη- 

ριώδης, εἰς ἄρθρα στηρίδειν προσδέχεσθαι δεῖ κατ ἔξιν 

τῶν ἐνιασίων τῶν κατὼ τὴν κοιλίην, ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ. 

Ἠϊπον ὅτι καὶ χωρὶς τοῦ πρώτου μέρους τῆς ῥήσεως 
ἀναγινώσχειν ἐστὶ δυνατὸν αὐτὸ καθ ἑαυτὸ, ἢν πνεῦμα 

ἐγκαταλείπηται καὶ τὰ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένα. πγεῦμα δὲ 

δηλονότι νῦν «ἀκοίσομεν τὸ πλέον τοῦ κατὼ φύσιν, ἵν ὁ 

λόγος ᾖ τοιοῦτος. ἐἑὼν ἓν νόσῳ ῥᾳστωνήσαντές τινες ἔχωσι 

τας τὲ τῶν κροτάφων φλέβας οὐχ ἱδρυμένας, ὅπερ ἐστὶν 

ἐπὶ πλέον διαστελλομένας, καὶ τὸ χρώμα μὲ κατὰ φύσιν ἥ 

ἀἰάμς, Ἰπε]Ισοπάππιᾳαε ε[ε α]αμί Γρ]επάιάμπι ἆε α8ρΤο- 

ἰαΠ116 ηαϊϊνο οο1ογο, Πα 4ποφαε εἰ Βαρίπας ορ]ηαίας ε[. 

ΧΙΧ, 

Ίεηαε ΙεΠπΙΡΟΥΗΤΏ ο οοπ[/[ζεπίες, πιέφµε υἰγογ /ρ]επαϊάι5 

Γεν [ [ρἰτίες ἴπες ἀε[ιεῖαι αμὲ ἔμ[ίς [εεα Γετίπὰ ποπ. 

Γετίεν μὲ ἵπ αγιίεμ]ους ἀεειππδαι επ] ρεείαγε ορογὲεῖ, ρἰµ- 

Τη µε /Γεοιιάμμηνι ἀι[ἐεπείοπεπι ϱεπιτῖς ΓεοιειαΙεΠΙ. 

{απι ἀῑχϊ οἱ [πο ῥτίπια Ἠα]ας [εππποπῖς Ῥραγία, 1[απι 

Ρεν [ε Ἠαπο Ιπ πιοάμπι Ιοσῖ Ρο[ῖο, Π [ρίσιίας {πίας τε[ῖ-- 

Η1ΗΥ εἰ «πας ἀείποερς Γοπρία [απῖ. Βρίτίαπι Υεγο παπο 

ΙΠ{6]]]σοπηα5 ή. ααὶ οιοά παἰαχαἰίου οοπνοηίαε, ΠΠΒ]ΟΥ 

Πιτ, τἱ ογαο ἵπ Ἠπο πιούµα βο Ἰαῦοαί: Θἱ 1π ΙΠΟΙΡΟ. 

απφΙ Γαβρ]εναἰί {οπαρογιπα νοµαδ μαβοαπε ποα Πγιμαίας, 

Ἠου ε[ὶ Ιαΐις ἀἰ[οπίας οἳ ΠΟΠ βοπαίηι σοἱοΥ Πί, ασ το- 



ΛαΓ{Γα4Ηνοτ ΕΙΣ αγΊΤο ΣΙΗΟΙΠΜΝΗΛΙΗ4 Ἡ. 051 

Ἐά. Όμανι, ΤΝ. [405.] Εὰ. Βαῇ. γ. (469.) 
τ ἀναπνοὴ πλείὠν ἡ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐφεξῆς εἰρημένα, τού- 

τοις εἰς ἄρθρα τὴν ἀπύστασιν ἔσεσθαι προσδοκᾷν χρή. τὰ 
δὲ ἐφεξῆς εἰρημένα τάδε ἐστί. πρώτον μὲν τὸ ξηρὴ βὴξ, 
ὀεύτερον δὲ τὸ μὲ θηριῶδες. ἡ μὲν οὖν ξηρὼ βὴξ λέγεται 
συνήθως ἐφ᾽ ἧς οὐδὲν ἀναπεύεται. τοῦιο ὃ᾽ οὕτως ὁη0 ἓν 
ἐν μὲν συγγράµµατι προφανῶς ἐνδείκνυται τὸν γράψαντα 
Χαίρειν αἰνιγματώδει λέξει" τὸν ὃ αὐτῷ τινὰ ὑπογραφὴν 
ἐν ὑπομνήματι πἐποιημένον οὐκ ἄν τι µέμψαιτο. πολλὼ 
γὰρ οὕτως εἰώθαμεν ἡμῖν αὐτοῖς ὑποτυποῦσθαι συμβολικῶς. 
ἔσως οὖν καὶ νῦν ἑαυτῷ ταῦτ ἔγραψεν ὁ “Ιπποκράτης, ἐπὶ 
πλειόνων παθῶν ποιούμενος τὸν λόγον, ἐνταυθοῖ μὲν ἐπὶ 
τῆς ξηρᾶς βΗχὺς ἓν περιπνευµονίας καὶ πλευρίτισι΄ καὶ γὰρ 

καὶ τὸ πνεῦμα΄ τούτοις ὁμολογεῖ:. τὰ ὃδ᾽ ἔιπροσθεν ἡγίκα 

περὶ τῶν καιὰ τὸ πφόσωπον ἔγραψεν ἐπὶ πυρετῶν θερμῶν 

καὶ διακαὼν. ἐγχωρει δὲ καὶ περὶ τῶν κατα χὸὺν θώραμα 

παὶ πνεύμονα λελέχθαι κῴκεῖνα. }ενήσεταν τοιγαροῦν σύμπας 

λόγος τοιόσδε. ΄ ἑὼν ἐπὶ πλέον ἅμα τοῖς εἰρημένοις αἳ βῆχες 

Ἠφαπα ἀείπεερ επατναία, 115 1π αγσοπ]ος αΡ[οε[ις ος- 

[ρεοίαμάας ει,  Όπαε [εφιαπίχ  νετο Ἠα]αδηιοάἳ Πατ, 

Ῥτιπιπηι αμῑάεπι Ἰοςο, αγ]άα ἴα[μ, Γεοιιιά πα αατεπι 1]]ά, 

Πο Γετίηα. Ατίάαπι Τα [πι εαΙΗ, Ῥες οἴιάΠ ΠΠ οσ[ραῖ- 

ἴαν, αρρε]]αγτε πηος ε[, Παπά [απε, πα 1π Ἠβτο αεοἀταίε 

οοΠιροΒίο οοπ{[ογιρίαπα, αποίογεπι αεπ]σιηαί]σα ]οοπίῖοπο 

6αιιάετε αρετίε ἀειιομβταί, αἲ Πρί αρ αἀαπργα[ίοηπεπι 

απαπάαπι Ῥες εοπιπεη{ατίπι [ογ1βεμίεπι πα]]ας Ίαγε ίσια 

τεριε]λεπάαῖς πια]ία εΠΙΠ [ο ΠοΡΙ8 1ρ[5 Ῥετ αιπᾶβάάπΠι ηο- 

ία ἀεβρηατε οοη/αενΊπνας,. Ἐοχ[απ Τρι εἰ πο ΠΡΙ 1ρῇ 

Ίαεο [οπ1ρβι Ηϊρροογαίες ἆε Ρας αΠεοββιι ΓΕΓΙΠΟΠΘΗΙ 

{αοΐοἩς, Ίου ααἰάεπι Ίοεο ἆθ Ια{ῇ ατἷάα ἵπ Ῥρι]πιοποπι εἰ 

οο[ίαγιιπι ΠππαπιππαΙουίρας: παπι ο Ἠαεο νοακ, [ρίτίεως, 

1115 αἀ[αρι]αίανς [εὰ Γαρετῖις ἀῑοία, Ύπππι 4ᾳε 16, 1ιαθ 

ἵπ [αοῖε οοππσαπί, [οτνενεί, 4ε Γεργῖρις οαλΙς εἰ ρετ- 

υτεπίίρις Ππίε]Ισεπάα [αηΐς οαείεταπι εἰ Ί]α ο ρεοῖοτῖς 

Ρα]πιοΠἩπΊης α[Πεείῖριις ἀῑεία είε ροβαπί, Ππίερτα Πρι 

οτα![ῖο 1α]ίς ετσι: 9ἱ ἁἰπίϊας πα επι απἴεΙοἰῖς {ι[[ες ατί- 

Νπι 9 



029 ΙΠΜΠΟΚΡΑ4ΤΟΙΣ ΕΠΙΙΠΗΙΜΠΙΟΩΝ ΣΤ 

ΓΙ. Οµανι. ΤΧ. [405. 406.1 Ἐά. Βα[. Ῥ. (405.) | 
ὧσι ξηραὶ, προσδέχεσθαι τὴν ἀπόστασιν εἰς ἄρθρα. διο- 

ρισμὸν δὲ τινα ταῖς βηξὺ προσγράψας ἀσαφῆ ζήτησιν ἑτέ- 

ϱαν εἰργάσατο, τἰνὲς εἰσὶν αἱ Θηριώδεις βῆχες. ἔνιοι μὲν 

οὖν ἐπὶ ταῖς ἕλμινσιν, ὅταν ἐπὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ἀνενε- 

χθεῖσαι δάκνωσι, τὼς βῆχάς φασι Ὑίνεσθαι Σηρὰς, ὕπερ 

εἰ ὄντως ἐφαίνετο συμβαϊνον, οὐκ ἂν ἦν ζήτημα. νυνὶ δὲ 

µυριάκις εἴδομεν ἄνευ βηχῶν ἕλμινθας ἐνοχλούσας τῷ κατὰ 

τὸ στύµα τῆς γαστρὸς καὶ διὼ τοῦθ οἱ πλείους τῶν έξηγη- 

τῶν ἐπ ἄλλας ἐξηγήσεις ἐτράποντο. τινὲς μὲν τὸ δηριῶ- 

ὃες ἐπὶ τῶν φυσικών εἰρῆσθαι λέγοντες ἐπειδὴ γρυποῦνταυ 

τοὺς ὄνυχας ὥσπερ τὰ θηρία, τινὲς δὲ ἐπὶ κακοήθουφ. ἓν 

γὰρ ταῖς κρισίµοις ἀποστάσεσιν ὥσπερ ἄπεπτον εἶναυ χρὴ 
τὴν νὐσον, οὕτω καὶ περιεστηκυῖαν. ᾖἨ τε γὰρ πεττομένή 

χωρὶς ἀποστάσεως ἐπαγγέλλεται τὴν λύσιν, ἤ τε ὀλέθριος, 

οὐδὲ γενήσεσθαἰ τινα κρίσιµον ἀπύόσεασιν. ἐὰν δὲ ἐπὶ πλέον 
ἄπεπτόν τὲ διαμένῃ τὸ νόσημα καὶ μὲ κακύηθες ᾖ, προσ 

δέχεσθαι χρὴ /ενήσεσθαί τινα ἀπόστασιν, ὅτε δὲ ἄπεπτόν 
τὲ ἅμα καὶ περιεστηκὸς τὸ νόσηµα, χρὴ δια- [4061] µένειν 

ᾖαα ΑπΠί, αΡ[οεβίαια ἵπ ατου]ος οχ[ρεοίατε οοπγεπῖ. Θεά 

οοπάΙποπεπα απαπάαπι (α[πριις οΡ[οιγαπι α[ογίρεπς, αππε- 

[οποπι αἰίείαπι εχοϊίανιί, «αἀάθπαα Ππί {ετίπας ἴα[[ες. 

λοαμι] [απο Παπηρτῖους ἀπίε[ἰποταπα, απππι αἆ ο[οίαπι 

νεπ!γ]οι1 τερεπίες Ἱρ[απι ππογάεαπί, ατ]άας {α[ες εχοἰίαγα 

θ)ιπίς αιιοά {4 τενενα Πα αεοϊάετε οομηρετίἁπι {οτοῖ, πα] 

Ρτογ/α5 φμαε[ίο ε[οί: Γ[εὰ πη]]]ες αὔθαιε π]]α (α[ Παπωρτί-- 

«05 ο5 γεπίγ]οα]Ι Ιπ[ε[ίαπῖες νἰάίπιας, Οιοοῖτοα Ρρ]ατεςθ εχκ- 

ΡΙαπαΐοχες αἆ αἰίας Ππίενργείαῖοηες {ο- οοπνετἰεταπές απ-- 

ἀπ Ἠαπο ΝΟΟΕΠΙ, {ειίπαε, ἆα ῥ)μ][ιοῖς ἀῑοίαπι εἰζε νο- 

Ιεμίεςδ, αἀοπῖαπι Πρίογαπα πηδαεεδς η {εγαταπα Ἱπουγναπίαχς 

ΠΟΠΠΙΙΙΙ ἆε πια]Ίσπο ΠἹΟΥΡο; ἵπ ]πάἱσαίογί]5 παππᾳαθ αβ[οεί[- 

Πριι5, αἱ ογαάαπα, Πία οἱ [απαῦίίεπι εἴε πιογραπα οροείεί; 

οοποοοία5 επ]πι οἶίτα αΡ[οε[απι [οἰαίίοιπαπι παηΙαϊ, Ῥεγ- 

ΗΙΟΙΟΓΙΙ56 αμίοπι Ἰθηαα τα] άπα ]παἰσοαίοτίαπι αὐ[οε[ἴαπι {ογα 

ΡτοπαΗί. Δί { ἁῑαίας εἰ ογαύα5 Ππογρας ρετάατεί, Ἠθ-- 

ᾳπ6 πια]ῖδηις ΠΕ, ἵαπο αἰπεπα {ογο αὐ[οεί[απα εκ[ρεοία- 

ἀαπι εβΒ, Οιοὰά απίοπι εγμάπς µµα αἱ πια]σητίαίο οὔτθῃς 



1 4Ι Τ4/ΙΗΝΟΣ ΕΙΣ αγΤποΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Μη. 023 

Ἐά. Οματι, ΤΝ, [1060] ΓΕ. Βα[, Ῥ. (400.) 
ἄχρι πλείονος» ἵν ἐλπίσωμεν ἀπόστασιν ἔσεσθαι, σαφῶς 
αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν προγνωστικῷ γράψας οὕτως. ὅσοι δ᾽ 
ἂν οὖρα λεπτὼ καὶ ὠμὼ οὐρέωσι πολὺν χρόνον, ᾖἤν τἆλλα 
ὡς περιεσοµένοισι σημεῖα , τούτοισιν ἀπύστασιν δεῖ προσ- 

δέχεσθαι εἰς τῷ κάτω τῶν φρενῶν χωρία. }γενήσεταε τοι- 
γαροῦν ὁ σύμπας λόγος τοιοῦτος. ἐὰν ἄπεπτον διαµένη τῶν 
κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα νοσημάτων τι καὶ μηδὲν ἔχη 

χαχόηθες, ἀπὀστασιν χρὴ προσδέχεσθαι. τοῦ ὃ᾽ ἄπεπτον 
εἶναι σημεῖον ἡ ξηρὰ βήξ. ἑὼν γὰρ ἀναπτύωσέ τι πέψεωώς 
ἐστι γνώρισμα. τοῦτο ὃδ᾽ αὖ τὸ ἀναπτιόμενον, εἰ μὲν ὑγρὸν 

καὶ λεπτὸν εἴη, µετρίας, εἰ δὲ ταχὺ, τελείας. εἴρηται δὲ 

ἐπὶ πλέον περὶ τῶν τοιούτων ἓν τὲ τοῖς εἰς τὸ περὶ διαίτης 

ὀξέων ὑπομνήμασι κῴν τοῖς περὶ κρίσέων, οὐδὲν ἦττον κά 

πὶ τῶν ἓν ταῖς νόσοις καιρῶν. ὃ δὲ ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥή- 

σεως ἔγραψεν, ἔνθα φησὶ τῶν ἐντασίων τῶν κατὼ τὴν κοι- 

λίαν, οἱ πλεῖστοι μὲν τοῖς προειρηµένοις, ἔνιου δὲ καὶ καθ’ 

ἑαυτὸ µόνον ἰδίαν ἔχειν φασὶ τὴν διάνοιαν. ἐὰν μὲν οὖν 

ἀϊαῖας πιογβρΏΠθ Ῥετ[ενετατο ἆερεαί, πὶ αὐ[οε[ἴαπι {ογε [ρε- 

ταπόσπι Πί, πιαπ]{ε[ιε Τρίο ἵπ Ἠρτο ἆε ρταείαριῖς ία [οτί- 

Ῥεης ἀεε]ατανιί: ΟΘΟπϊομπααε [απε Ἰο[α Ιεπαῖα εἰ οταᾷα 

πι] ἔαπα {επιροτῖς {εσοτίπε, ΠΠ α]ῖα ρεγᾷατα[οπῖ ῄσπα α- 

απε, ἵπ 115 αΡ[οε[απι αἆ Ρρατίος Ιπίεγ[ερίο ΙΠΓετίογεδ εκ- 

(ρεείατε οροσίεί. ἘτΙῖ Ιἴαηπε ἰοία οταἰῖο Ἠα]αςπιοάί: Βὶ 
α]ϊηπῖς Ρεοϊοτῖς απί Ριι]πιοπῖ5 ΠιοτρΗ5 οτµάμ5 Ῥειπιαποαί 

π]μῖ]ααε ππαΙΙση]ίαΙς Ηορεαί, αὐ[οε[ις εκ[ρεοίαπᾶας εἴὶ, 

Οιοά εταάς 4, βῄσπιπα ε[ι ατῖὰα ΊωῇΠ15: παπα { απῖὰ εχ- 

Γριαπί, οοηοοςοΙοπῖς Ἰπάϊοίαπι εἰ, 14 αιίεπι, αποᾷ εκ- 

Γραϊίατ, Αα ΜαυΙάαπα αο ἵεπια Πί, πιεᾷ]οοτίδ; {ι οτα[απη, 

Ρετ{εοίαο οοπεοο!ῖοηῖ5 ποῖα αχ. Ύεταπι ἆθ Ἠῖ5 εἰ οοπι- 

ππεπίαγῖϊς Ἡβγοταπα 4ς γαίῖοπε νἱείας ἵπ αοιἰῖ αἱ ἵπ Πρτῖς 

ἆᾳ Ἰ]αάϊοαιιοπίρας πρετίας ἀῑ[ραίαίαπα ε[ι, πεπε παῖηις 

εἴῖαπι 1π 1με]]ο ἆε ααίπος πιοτβῖ {επιροτίρας. 8εά αιιοᾷ 

ἵπ οαἷοε Ἠτπ]ας Ρρατίῖς αά]εοῖί ἀἶοεπδ, ἀῑ[ιεπίίοπαπα 4παε 1 

νεπίτε, Ῥ]ατίπα οαϊάεπα οιπι απ{εά]οῖῖ οορπ]απί, ΠΟΜΠΙΙΙΙ1 

πετο εἰ Ῥρετ [ο [ο]απι ρτορτίῖαπι Παρβοενο [επίεπίαπι α{[ο-- 



024 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙ{ΗΜΙΩΝ στ 
Εὰ, ΟΜατί, ΓΧ. [406.] Εὰ. Ῥα[,. Υ. (469.) 
συνάψαντες αὐτὸ τοῖς προξιρημένοιο ἀναγνῶμεν, ὁ λόγος 
ἔσται τοιοῦτος. ὅταν ἐπὶ τοῖς προειρηµένοις, ἐλπίσης ἀπό-- 

στασιν ἔσεσθαι, τὰς κατὰ κοιλίαν ἐντάσεις προσεπίῤλεπε. 
δυνήσῃ γὰρ ἐκ τούτων εὐὑρεῖν ἢ εἰ τὸ δεξιὸν µέρος τοῦ 

σώματος ἢἢ εἰς τὸ λαιὸν ἡ απύστασις ἔσται τοῦ νοσήµατος " 

αἳ γὰρ ἐνιάσεις αὗταιυ κατ ἴξιν ἑαυτῶν ἀγγέλλουσιν ἔσε- 

σθαι τὰς ἀποστάσειο. ἐὰν δὲ πάλιν αὐτό τις ἀναγινώσκευ 

τὸ κατ ἴξιν τῶν κατὰ τὴν ποιλίαν ἐντάσεων, ὁ λόγος ἔσταυ 

τοιοῦτος. ὥσπερ ὅταν ἐπὶ τοῖς αναπγευστικοῖς ὀργάνοις 

πάσχουσι», ἀπέπτως τὲ καὶ περιεστηκὠς αποστάσεις ὁρῶ- 

µεν γινομένας, οὕτως κπὶ τῶν κατὰ τὴν κοιλίαν εὑρήσεις 

συμβαῖνον.  ἔσονται δὲ αὗται κατ ἴξιν τῶν πεπονθότων 

μορίων. 

"Ίχουσι δὲ οὗτου οἱ πλεῖστοι καὶ ἐξέρυθρα καὶ τῇ φύσευ 
υ] ῃ / Δ 3 ς ος , ε.. Ἀ 

τοῦ λευκοχοωτέρου τρόπου καὶ οὐχ αἱμοθῥαγέουσυ ῥἵνερ 1 
σιικρὰ αἱμοθῥαγέουσο. 

ταπί,  [σίατ { απϊάσπι οσα απεζ1οίϊ5 οοπ]πηςσεηῖες Ἰερο- 

τἶμας, [οΥπιο ἴα]ῖς εί: Όσσα Ίαπι απἰοζΙοιῖς αΡ[οείαπι 

{οτο [ροοίανετῖς, Υοπίτ ἀΠίεμίϊοπςς Ρταείετεα οοπ/[ρίοε: 

εκ Ἱῖς επῖπι εοπιρτε]επάετο Ρροΐετῖ, πίγπι 11 ἀεχίταπι 

οοτρονῖς ρατίεπα απ. 1π Ππ]βτααι πποτβὶ αΡ[οε[ας {αζατις 

Πί: Ἰα]αςπιοάί Παπιᾳπο «ἀίοπίίοπες [εοππάμαι Ἱρ[αταπα 

τοσίήπα {απ αΡ[οε[[ις {οτο πιπτῖαηῖ,  Οποά ΠΠ τίοταπι 

1Πιιὰ Ῥοι {ο αααῖς ]οσαί, Γεοππάμπα οαγΙΠι, ᾳπᾶθ ἵπ νει- 

ἴο Ααπε, ἀΠοπίοπαπι τεοίαπι Πάπα [επίεπίία ετ[: 

Οιομιαάπιοᾶ πα ἵπ (ρἰταρίαρας Ππβτιπιεπ{ῖς αποάαπα ΠΠΟΤΡο 

εί [απαβι Ἰαρογαπίίρας αρ[οε[ας Πετί οθΠΙΠΙΗ6, οἳ ἵπ 

νεηίτῖ Ρατίῖρις Ἰποίάετο οοπιροετῖοδ; εταπί απίοπα εἰ 1ρί 

6 τερίοπα ρα[ἴογαπα ΠΙΕΠΙΡΥΟΣΗΠΗ. 

ΧΧ. 

Πο Γι αιιεηι ρἰεγῖσφιιε αμῖ παϊμτα οαπαιάιογἰς μὲ λαδὶ- 

τμ, εἴϊατι [αοῖες ἵππρει[ο ταδεῖν πεφιε [απριῖὶς εν πα- 

γίδις αμ ραιμεις ΡΤο]]µῖε. 



ΚάΙ ΤΑ 4ΗΝΟΥ ΕΙΣ 4ΥΊΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ η. 985. 
Ἐά. Όμασι. ΙΧ. [408. 407. 1] Εά. Βα[. Ὑ. (403. 408.) 

1 φψαα δηλονότυ πζοφηρὑμαεεον ἔχειν αὐτοὺς 

ἐξέρυθρα κατὰ τὰς γύσους, εἴναί τὲ φύσει τοῦ λευκοχρω- 
τέρου τρόπου. ἐν γὰρ τοῖς πολλοῖς τῶν μελλόντων ἀπύόστα- 
σίν τινα ἕἔξειν, ἓν νοσήµασι περιεστηκὠς χρονίζουσε, δια- 

μένει τὸ πρύόσωπον ἐρυδριῶν καὶ μάλισθ᾽ ὅταν ἡ ἀπόσκηψις 
ἔσεσθαι μέλλοι πρὺς τὼ ὧτα. Ἠτίσι δὲ φαίνεται τῶν οὕτως 

ἐχόντων τὸ πρόσωπον ἐξέρυθρον, ἐδήλωσεν εἰπων εἶναι τοὺς 

τοιούτους ἀνθρωπους τοῦ λευκοτέρου τρόπου. τοῖς γὰρ μὲ- 
λαντέροις φύσει, κῷν πλεονάση ποτὲ αἷμα κατὰ τὸ πρύσω- 
πον οὐ διασηµαίνει σαφώς. ἓν δὲ τοῖς λευκοῖς σώμασι 

κάπὶ τῶν ἔκτὸς ὅταν βραχύ τι παρεμπέσοι χρύας ἕτερογε- 
νοὺς, εὐθέως εὔδηλον γίνεται. τοῦτο μὲν οὖν αὐτῷ παρ- 

έγκειται, τὸ δὲ λύγου συνεχὲς ἔσιι τοιὀνδε, τούτοις ἐξέρυ- 
Όρον ἔχουσι τὸ [107] πρόσωπον, ὕταν περιεστηκὺς Ἰθονίζῃ 
τὸ νόσημα, δι αποστάσεων ἐλπιδέτω κρίσιν γενέσθαι, πλὴν 

εὲ φβαάσειεν αἱμοθῥαγία διὰ ῥινῶν γενοµένη, κἐνῶσαι τὸ 

μέλλον κατασκῆψαι (405) εἴς τι τών ἄρθρων περιττὺν 
αἷμα. ὅσου ὃ οὕτως ἔχοντες ὡς εἶπον ἢ οὐδὲν ὅλως αἷ- 

Θυβαπίε]]ρεηάαπι ρ]απο ε[, 1Ρρ[ο Ἱπ πιοτρῖθ {αοῖος 

να]άε ταρ]ομηάας Ίαβετο αο παἰαγα]][ου α]θίογ]5 ε[[α οοἱο- 

χ15” { αιἰάεπι ΠΙΠΙΗ 1π πιοτβῖ [α]αρτῖίεν Ἰοηρῖδ, «πάπα 

Εαϊίωτας αρ/[οε[Πας ε[ι, Γαοῖε ἀἷπ τηρε[οιιπί ργαεοῖριεφαε { 

Γεουπάιπι απτες εχοιίαγΙ ἀερεαίῖ. Όπίρας νετο Ἱία [ε Ἰα- 

Ῥεπίίδρας {αοίες ία ταρε[σαί, ἀεο]αταν]ί ΙππΙεΠ», Πα)αδπιος] 

Ἱοπιΐπες αἰρίοτῖ ε[]ε οο]οτῖθ: πἰστίογίρας εΠΙπ Παϊαγα, 

εἰῃ πιπαιαπι [αηριαῖς 1 Γαοἷο εχαρετεῖ, ΠΟΠ ἴ4πΙΘΝ θεν]-- 

ἀεπίετ αρρατεῖ; αἱ 1Ιπ αΊρα ουγροτα εἰ ἵπ Ίρία οχίεγπα 

απππι εχίσαυπι απ Ιρρί8πι αἰεγίας οο]οτῖς Ιποιάστ{, [ία[ῖπι 

οπιπΊρας οοη[ρίοππα ε{[ι. Ἠοο αυἶάεπι Τρί αἀ]οοίαπι ε{, 

Θεά οιπ{]οπῖς οοπ]ηυτίας ἰα]1ς {πεν1!: [19 να]άε ταβεμίεν 

Γαοῖεπι Παρεπαθας, ααππι [α1Ῥτ]ς αερτ]ἰαἆο ρετάιταί, Ρε 

αὐ[οείτις ]πάϊοβίίοπεπα {ογε [ρεταπάππα ε[ί, πῖβ ἀα πανῖριια 

{απσι]π]ς Ῥτοβανίαπι τοάαπάσπίεπα [απβυΠει οναομα Ποια 

Ρταογοτίαί, απ 1π απο αγοπ]άνὸ Ππροίαπα [αοξασιι5 

εχαί. Αί αιριδουµμ(αο Πία Παρεπίίνας ααἲ αμ ]. ρεμίίαρ 



03 1ΠΠΟΝΡΑΤΟΤΣ ΣΠΙάΠΗ{ΙΩΝ 1 

Εὰ. Οματῖ, Ην. [407.1. Εά, Βα[. Ύε (465.) 
μορῥαγοῦσιν 1] σμικρὰ καὶ οὐκ ἄξια τῆς ὑπερβολῆς τοῦ νο- 

σήματος οὕτως τὰς αποστάᾶσεις ἴσχουσι. 

μα. 
Καὶ ἣν μὲν ῥυέντων ἐγκαταλείπηται, ἔτοιμον. 

"Ην χωρὶς τοῦ μὲν ἐγέγραπτο συνδέσμου, σαφὴς ἡ λέ- 
ξις ἦν. εἰρηκως γὰρ ὅτι τοῖς ἐξέρυθρον ἔχουσι τὸ πρόσω- 
πον αἱ ὑποστάσεις γίνονται, μθ ῥυέντος αἵματος ἕκ ῥινὸς 

3) σμικροῦ ῥυέντος, εἰκότως ἂν ἐπήνέγκεν, ἐὰν λεἰπηταί τι 

ῥυέντος, ἔτοιμόν ἐστι τὸ νόσημα πρὸς ἀπόστασιν. ἐπεὶ δὲ 
ὁ μὲν σύνδεσμος πρόὀσκειται, προσυπακοῦσαι προσῆκὲν, ἢν 

μιὴ ἐγκαταλείύτηται, οὐκ ἔσται ᾖᾗ απόστασις, οὐ µόνον δὲ ἐν 

τοῖς ὑπομνήμασιν, ἅπερ αἀναγράφουσιν ἑαυτοῖς οἳ ἄνθρωποι, 

τοιαύτας ἐστὶ λεξεις εὑρεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν συγγράμµµασιν, ὡς τοῦ 

μὲν συνδέσµου προειρηµένου, µηκέε ἀνταποδοθῆναυ μηδὲν 

[απριϊηῖ ααί πιοᾷίσαπι πεις πποτΡΙ πιασηϊἰαάἶπαο ἀἴσαιιην 

οἴ]αχετΙί, Ίππο 1π πιοᾶσπι αὐ[οεί[ζας ονεπῖηί, 

νΦ4ῇ 

Εε φάει [ ομἰᾶ ευ Πες φιιαε ε[[ιαιπεν πεις τειφιεαει, 

Ῥτοπηρεις ε[ αἆ αξ[οε[}μπι ππογδις. 

ΝΙΠ εα οοπ]απο[ῖο, φμϊάεπα, [οπρία Γα1[Τεί, Ρροτ[ρίοπα 

ΠΥΥα{ἱο ε[εί, Ίαπι α παπι ἀῑχι[εί, {αοΐεπι να]άε τα ρίοιπι-- 

ἆαπι Παροεπί ρα ποη ε[α[ο 4ε πατίρις [αησιίπε αιπῖ Ῥαιςο 

ε[ι[ο αΡ/[οε[ας εχοϊίανϊ, πιογ]ίο Γαρ]απχίές { ε[α[ο αἷῖ-- 

ααἱά τεµπααίαν, αἆ αὐ[οε[απα πιοτρας Ῥαταίας ε, Αί 

ᾳποπΙαπ1 οα οομ]απο[ίο, φμίάεπα, αἀ]εοία ε[ι, [αριπῖε]]ήσεγε 

Ργαείογεα οοπνεπῖί, ἄπ αιίεπι Ιππίας αμφπῖά ποα τε[ιπῖ-- 

ἴαχ, αΡ[οε[ας ποι επξ. ἈΝοι [ο]απι αΠίθπι 1π ΟΟΠΙΠΠΕΙΙ-- 

ἰαγδ, ϱμο5 ΠΡΙ 1ρᾷ Ποπ]ηος οοπ/{ογίβαπί Ἠα]α5πιοςί -]ο-- 

οι Ποπες Ίανατο Ἰοεί, [εά εἰῖαπι ἵπ Ηρτῖ αοοαχαία [οτῖρί]ς, 

αἱ οοΠ]ΠΠοΙΙοπο οφμϊάεπι Ῥγαερο[βία, ἨΙμΙ] Ῥταείοτεα 1ρῇ 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΤ ΕΙΣ 1Ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ἠ. 037 
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αὐτῷ, καὶ τοῦτ ἔγνων μάλιστα τοὺς περὶ τὸν «ιοσκορίδην 
εἰδύτας, ἐπειδὴ καὶ γθαμμιατικώτερου τῶν ἄλλων εἶναυ 

(προσποιοῦνται, Φυλάξαυ τὴν παλαιὰν γραφὴν, ἣν οἵ τ' ἔξη- 

}ηταὶ πάντες ἴσασι καὶ τα ἀγνιίγραφα πάνε ἔχουσε, 1 εἴ- 
περ ἐδόκει περιττὸς ὁ μὲν σύνδεσμος εἶναι, περιελεῖν αὐ- 
τὸν τολμῆσαν μᾶλλον, οὐ μεταγράφειν εἰς τὸ µή. τὸ γὰρ 
καὶ ἣν μὴ ῥυέντων ἐγκαταλείπηται, ἔτοιμον ἑαυτῷ μάχεται, 

τοῦ μὲν ἐγκαταλείπηται, τὸ μὴ τὲλέως, αλλ ἐκ µέρους κὲ- 

φούµενα δηλοῦντος, τοῦ δὲ καὶ ἣν μὲ ῥυέντων, τοὐναντίον 

ἐμφαίνεται, ὥσπερ καὶ τοῦ δαψιλῶς ῥυῇῆναι. καθαπερ οὖν 

ἐπὶ τούτου, τὸ ἐγκαταλείπηταυ λέγειν οὐ προσῆκον, οὕτως 

οὐδ᾽ ἐφ᾽ οὗ μηδ᾽ ὅλως ἐθῥύη. καὶ γὼρ εἰ μὴ ἐπὶ τοῦ λυ- 

ποῦντος χυμοῦ δεξόµεθα, τὸ ἐγκαιαλείπεσθαυ Λλελέχθαε, 
καθαπερ ἔνιου βούλονται, πρὸς τὸ νύσηµα μεταδύντες τὸν 
λόγον ὡς ἐν ταῖς ἑλλιπέοιν αἱμορθῥαγίαις, ἐγκαιαλείπέταυ 

νοῦν ἔξευ. ῥυέντος γὰρ αἵματος, οὐ μὴν αὐτάρκως, ἑλλιπεῖς 

χε[ροπάεις [αρ]αησαίατ.  Ἰά απίοπι πιαχίπο ὨΏ1ο[σονίά1ς 

[εοίαίογες απίπιαζνετι(ζε πογῖπιαδ: «ιι1ρρε ααὶ [ε- πιασῖς 

Ύπαπα αἱϊο σγαηππαϊσαο Ῥετίίος ες Ἱ]αοίαπί εἰ νοίογειι 

1εοίίοπεπι {πεπίΗΣ, Ύάπι ΟΠΙΠΕ εκρ]απαίοτες ασπο[οιπ! οἱ 

οιηπές οοξἶσος τεἰϊπεηϊί, Απὶ Π οοπ]αποΒο οφμίάειι Ῥ]απε 

πρεγνασμα νί[α {α[[οι, ἀρίαπι εΧρΡΙΩΡεΤΘ (141 1π Μάο 

νοσεΠΙ, ΠΟΠ ΟΟΠΝΕΤΙΕΤΕ πια]α]{επί.  Ἠαεο επῖπα ]οοι[το, 

εἰ[Π πον εΠβια[ς 1πίις τεπα ας, Ῥαταίας ε[ἰ, [εοιπι αρία 

Ῥισπαί, Ἰαο νοςς», 1πίις τεπφίως, εα, 41ο Ἠοι {Ἠ {ο-- 

Ίαπι, [εὰ εκ Ῥατίο εναοιαία [απῖ, Πρπβομπίε, εα Υεγο 

εἰᾷ ποπ ε[α[ῖςδ, οοπίγατίαπι Ππάϊοαπίε, Ποιί εἰ Ίαο οορίο[ο 

Πακί[ο, Οπεπιαάπιοάσπα ἀβίίαν Ίου Ίοσο, Ιπίέας γε] ιιῖ-- 

τασ, ἀἴοεγε Ποπ οοηνεΠΙ!, ία εἴ πει πρί πΙΠ]. Ῥγουί[ας 

ε]αχιί. ΄ΊΝαπι ΠπΙΠ 4ε νεχαηπίο ἨΠΠπιοτο Ππίαδ τε]ηηιῖ 

ἀῑοίαπι ε[ζε, αἱ ποπηιι]]1 νο]αεταπί, ασοερετίπαα5, ΠΠ επ] μα 

αἆ ππογριπαι οταΙοηπεπι τε[εγαηῖ, αποά 1π [αησιμ]πῖ ραγοῖς 

οΗιιοπίρις αεοἰἆετε [οἱεί, Ίαεο Ρανς, Ἱπίμφ τελπαπές 

Ἱπῃησαί, ἘΠαίο επ [απραῖπεν {[εά ποπ απαπίαπι [α19 



028 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙΙΗΜΙΩΝ ΣΤ 

Τά. Οµατι. ΤΧ. Γ407. 40.1 : ἘΕὰ. Ῥα[. Υ. (463.) 
αἱ κρίσεις γίνονται τῶν νύσων, ἐφ ὧν προσήκει λέγέσθαι 

τὸ ἐγκαταλείπεσθαι. 

κβ.. 

[408] «ίψα ἐγκαταλξιφΏεῖσα καὶ στόματος ἐπιξηρασίη 

καὶ ἀηδίη καὶ ἀποσιτίη τοῦτον τὸν λόγον. 

"Όταν τοῦ πυρετοῦ παυσαµένου μείνη τινὰ τῶν συµ- 

πτωμάτων, ἐγκαταλείπεσθαί τι λέγεται τῆς νόσου λείψανον. 

ἐμνημόνευσεν οὖν ὃὁ Ἱπποκράτης ὡς ἐν παραδείγματι τῶν 
χυριώτατα ὑπολειπομένων, δίψαν καὶ στύµατος Ἑηρύτητα καὶ 
ὠηδίαν καὶ ἀποσιτίαν, τουτέστιν ἀνορεξίαν, ὥστε ἐξήγησις 

αὕτη ἡ ῥῆσίς ἐστι τοῦ προειρημένου κατὼ τὴν ἔμπροσῦεν 

ῥῆσιν, ἔνθα φησὶ, καὶ ἣν μὲν ῥυέντων ἐγκαταλείπηται. διτ- 

τῶς γὼρ ἀκούομεν τοῦ ἐγκαταλείπεσθαι, καΘ᾽ ἕνα μὲν τρό- 

τον ἐπὶ τοῦ νοσοποιοῦντος χυμοῦ, καθ ἕτερον δὲ ἐπὶ τῆς 

ε[ι, Ἱπιρεγ[εοίαο ΠΙΟΤΡΟΥΗΠΙ ]ιά]σαίοπες Πιπε, 1π φαἴρῃς 

1, 1πίας τεμποαῖίας, ἀἶσετο οοπγεπῖεπα ε{ῖ, 

ΚΚ. 

Εαάεπι ταϊίοπε [1 [εῖς γεπιαπεαξ, οτίσφµε [ιοστας εἰ ἵπ[μα- 

νἴιας ει οἴδί {α[ἰάίωπα. , 

Οιαπάο Πηϊία {ερτο αἰίεγα [Υπερίοπιαία ΥΕΠΠΑΠΕΙΙ, 

απφαῖά Ἱπίας τα]Ιπαῖ πποχΡί τελααϊαχαπα Πο]. ἨΗϊρρο- 

ογαῖος 1αίτ' εοταη εχειπρ]Ι οαι[α ΠιεπΙμΙΕ, Ύπαε 1Ππίες 

γεπιαπεηῖῖα Ῥτϊποϊραίυπι οΡπεηῖ, Π15 νιἀε]οεί εἰ οτἶ5 

᾿Λοοῖϊίαία5 εἰ Ἱπ[ααντίαἰ] εἰ Ιπαρρείεπίϊαε, 14 ε[ὶ ρτϊναϊῖο- 

μη αΡροίαδ. Ώπατο ΠἨα]αδπιοάί Γεγππο 1, αποά 1π απίε- 

οοάεηίε οοπιρτρµεη/Γανα εΠ, επμο]εαί, αρ α]εραί: εἰ αι- 

ἀεια εβια[ῖς ἀΠίας τεµποπαίαχ, ΕΒἰατίαα επῖπι ἀπίας τε]τ-- 

απ Ππίε]Ηβίπηαςδ, Ἅπο ομἶάεπι Ππιοάο ἨΙΠΙΟΙΟΙΑ πποχρὶ 
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φοσώδους διαθέσεως.  ἐξηγεῖται οὖν τὰ γνωρίσματα τῆς 
3 . , ’ ’ 

ἐγκαταλειπομιένης διαθέσέως γοσωδους, 

ια 

κ. 
ης, ον - ς ΄ 

ΤΠυρετοὶ δὲ οὐκ ὀξεις οἳ τοιοῦτοι, ὑποστροφώδεες δὲ. 
υ, 

"Καὶ τοῦθ) ἕν ἐστι τῶν συντελούντων εἰς τὴν τῶν ἐἔσο- 

µέγων αποσκηµµμάτων πρόγνωσιν. οἱ γὰρ. ὀξεῖς πυρετοὶ καὶ 

ταχέως κρίνονται καὶ ὃν ἐκκρίσεων ἔχουσι τελέαν τὴν λύ- 
σιν.. οἱ ὃ᾽ οὐκ οξεῖ καλούμενοι ὑποστροφώδεες καὶ ἆχρυ- 

νίζουσι καὶ λύσεις ἑλλιπεῖν ποιησάμένου, μετὰ ταῦτα παλιν 

ὑποστρέφουσι καὶ δευτέραν ἔκκρισιν ἐξ αποσκήµµατος ἔχουσι 

τελέαν τὴν λύσιν. 

κδ.. 
Δ ’ Ν 

Τω ἐγκαταλειπόμένα μετὰ κρίσιν ὑποστροφωώδεα. 

θἨοἴογεπαῃ, αΙἴογο απῖοπι πιογροίαπι αΠεοίαπα, Πο Ἠ10ΟΙ- 

Ῥοβ α[εοίας α1πίπ6 τε]οίῖ βσπα εκρ]αιιαῖ. 

ΧΧΗΙ. 

1 εὔγει αιίεπι ποπ αοµίαε Πμ]μπιοαί [μπες [εἆ φµαε τενει- 

[ίοπες Γαοϊισιε. 

Έί Ἰου ππααι εκ 15 ε[, αᾳπαε αἆ ΓΠαἱπτοταπι αΡ/[οεί- 

Γααπι Ῥταε[επῇοπεπι {αοϊαπῖς Παπίάεπι αοιίαε {εργες οἶῖο 

Ἱπάϊοαπίηχ εἰ ρε; εχοτεἰΙοπεΠπΙ εκ Ιοίο οοπ/[απιΠίμΣΣ Πο 

θουίαε απίεια, ϱπαε τεγετίεμίες ποπηΙπαπίας εἳ ἀῑπίαγηαθ 

[απί εἰ Ἱππρετ[εοίας [ο]ιίῖομες Ἰαρεπί: Ροβεα ταγ[αΠ εχ- 

οπαπίαχ εἰ ρε [εοιπάαπι 1π αΡ[οε[απα εκραίοΏεπι Ἱμίε- 

δτε [{ο]ναπί{υγ. 

ὦ ΧΧΙΥ. 

Όμαε ρο[ῖ Γιάίςαείοπεα Τεἰἰπομμπίμγ, γεεϊάίνας Γαοεγε εοιι- 

[μευεγιωεῖ. 



040 1ΠΠΟΚΝΡΑΤΟΙΣ ΕΠΙάΗΠΙΩΙΝ ΣΤ 

Εὰ. Οματῖ. ΙΧ. [408. 409. 1 Εὰ. Ῥα{, Υ. (462.) 
« αὐτι όησις ἦδε κάν τῷ ῥευτέρῳ τών ἐπιδημιών γέ- 

γραπται καὶ μετὰ ταύτην ἄλλαι µέχου τῆς, ὅσοι τριταιο- 

φυεῖς, ἃς ὑπερβησύμεθα διὼ τὸ προεξηγήσασθαν, 

/ 

κε. 

[109] Τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσιες ἦν μὴ ἐς ἄρ- 
/ Ἂ ς ες Ἂ - 

Όρα τελευτήση . ἢ αἱμορῥαγίη γένηται Ἠ δεξιαῦ ὑποχον-. 
η Ἂ Δ Ἡ Π 5 Π Ε 

ὁρίου ἔντασις, Ἡν μὴ ἐξοδεύῃ οὖρα. αὐτὴ γὰρ ἡ ἐγκα- 

τάληψις ἀμφοτέρων αἱ ὑποστροφαὶ τουτέων εἰκότως. ἀπό-- 
σΣ ’ 3 - ’ 

στασιν οὖν ποιέεσθαι αὐτῶν μη γινομένας. τὰς δὲ ἐκ- 
λίνειν ινομένας, τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι ἢν (ωσιν, οἷαυ 

-- -- νο ς ’ « -” Ν 

δε καὶ ᾗ δε. ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα ξυνδρᾷν, τὰς δὲ 
5 Ἀ ; δα ” Π 

ἀποτρέπειν, ἠν πάντη αἀξύμφοροι ὧσι. μάλιστα δὲ ταύ- 

τας μὲλλούσας ' εἰ δὲ μὴ, ἀρχομένας ἄρτυ. 

Ἠ]ο 1άεπα [εγπιο εἰ ἴπ [εοππάο ἆε πιοτρῖ ρορι]ατίρας 

{οπ]ρίας ε[ὶ αἱ Ρο[ί Ίναπο αῖ αἆ ειπα απο, (παδομή(α 

{οτίῖαπαο παίαχαπι Παβεμί, «Ύμο5 ἵαρτα ἀεο]αταίο Ῥταε- 

ΙΘΥΙΡΙΠΙ18. 

τν. 

Ῥγίππιιπα ἱίαφιε [επμπα Τµπποτες, πίι ἵπ ατεϊομίος ἀε[ιπανε 

νε] /Γαπριῖς α παγιδις ρτο]ίμαι αιἲ ἆραίγι ΕΥ} οε]κοπάγι 

οοπίεπ[ίο, πἱ μγίπας εαἰεγίπῖ εἰ υἷα; [ιδί Γεεετίμε. Ίρ[α 

πατπφιε μγογµΤηφ µε ἴπιεγεερ1ίο Πο γε ]ωγε σιοάατα. τε- 

οἰάίνας [αοίε. 1π ἐδίίιγ αὖ[οε[]ι Ργοεμγατε οοπνεπῖέ, 

{ ποπ [απίς φμῖ φετο Ίαπα [ιμπὲ, ἀεείίπατε, «ος αμίεπε 

οιῖ, οιμαίες εἰ αμα ορογἰεί ΡγοάἱεγιΕ, γεεῖρεγε, Οιμϊ 

υέγο 7ΙΟΙ /αιις ντοάειπέ, «ος ]πνατε ἄεεεις αἰῖος υεγο 

Ῥτου[μς ὑπμείίες αἀφετίεγε εἰ Ἱπακϊπιε φιῖ Γέμτὶ [ωπτ, 

αἰϊοφμί ΦπΠι ΥΕΕΕΠΣ εοερετιπὲ. 



ΚάΙ Γ44ΗΝΟΙ ΕΙΣ α3ΤΟ ΣΠΟΙΜΝΗΜΑ Β. 041 

Εὰά. Οπασι, ΙΧ. [109.] Ἐά. Βα[. Ύ. (408.) 
αστ’.. 

Ὅσοι τριταιοφυεῖς, τούτοισιν 3 γὺξ δύσφορος ἡ πρὸ τοῦ 
«παροξυσμοῦ. 

Τίνας ποτὲ λέγει τριταιοφυεῖς, ἑξήγηται, διότι καὶ 

περὶ τῶν ἡμιτριταίων τε καὶ τῶν παρδκτέταμένων τριταίων. 

ἓν γὰρ µόνον ὡὠμολόγηται τοῖς γἑωτέροις ἰατροῖς ἓν τῇ τῶν 

εἰρημένων ὀνομαάτων ἐξηγήσει, τὸ κατὰ τῶν ἄκριβών 'τρι- 

ταίων ὡς ἐντὸς τῶν δώδεκα ὡρῶν αὐιὸν πεὲριγράφεσθαι, 

τὰς δὲ ὑπολοίπους ὥρας ἀπυρέτους εἶναι. τῆς γὰρ τῶν 

μεθοδικών ἀλλοκότου χρήσεως τοῦ τῶν αμιτριταίων ὀνόμα- 

τος οὐδὲ μεμνῆσθαι καλόν. εἴπερ δὲ ὁ ακριβὴς τριταῖος 

ἑλάττόνα τών δώδεκα ὠρῶν ἔχευ τὸν παροξυσμὸν, ὃ πέντε 

καὶ δέκα ὥρας παροξυνύμενος ἅπαντα τὸν ὑπόλοιπον ἔχων 

χθόνον απύρετον, ὀνομασθήσεταυ τριταῖος ἁπλῶς ἄνευ προσ- 

Φήκης. εἰ δὲ ῥούλοιτό τις αἀκριβολογεῖσθαυ, τριταῖος οὐκ 
ακριῤής, καὶ εἴπερ αὐτὸς ὃὁ “{πποκράτης εἶπεν, πυρετοὺ 

ὁκόσου μὴ διαλείποντες διὰ τρίτης ἰσχυρότερου γίνονται, 

ΧΧγΥΙ. 

Οµαεεµφµε ἐεγεαπαε παϊμτατι ᾖαδεπεν Πῖς Ἱιοῦ απὶε αε- 

οε [Γιο ει πιοἰε[ία ε[ὲ. 

Οααδπαπι {εργες {εγίῖαπας παίιταπα Παρεπίες Ππίε]]1σαί, 

εχρ]απαίαπι Γα1, [επετίαπας ν]ιάε]ῖοεί εἰ εκίεη[ας {ει- 

ΊϊΠαδ. 1π Ὁπο επ]πι Γοἱο τεοεηίῖοχγεδ πιεάἰοῖ οοποογάαπί 

ἴππι. Ῥχαεάϊεία νοσαρι]α επιιο|εαπῖ, 1π εχηπϊ[ι]ς [ο]]οεῖ 

ἰεχΙαΠῖ5, ααοά Ππίτα ἀποάεοίπι Ποταγαπι [ραίαπα Γετίίαπαθ 

εχαοετρα!1ο οοπ({οναρτίασ, τείᾳπαε αιἱεπι Ίοτχας Γεργο να- 

οαπί, ἆε πιεἰμοάίοοταπι παπιᾳς πιοη[γαο[ο Γεπεγίαα- 

γαπα Ποπι]πῖς αβΡα[α πέφιε ία ππεΠΙΙο {αοϊεπάα εΠ. ΑΙ 

{ εκηυΠία [ετίαπα πηποτοσι παπι ἀποδεοῖπα Ἰοταγαα 

αεοείΠοπεπι Ἰαρεί, επ] αοοε[ιο αιἰπεἀεσείπι Ἱογαγαπα 

[ραϊιο οοπ/ἰπείαχγ, εα [εγῖαπα βπιρ[οϊιίες αὔΏδαιαε π]]α α- 

]εοίῖοπε γοσαρίωτ, 4ο Π ααὶ αεοιγαἰ1ας ]οαφιῖ γε], {ει- 

Παηα ἨοΠ εχφυ]ῃία.. Αι Π 1ρ[ε Ηιρροογαίε ΡΥΟΠΙ-- 

εἶανῖί: Ἐερτες, «πιαεοαπ(µε πο ἀπ{εγπηιεπίες ἴεγίίο «1Ιο- 
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πάντες κακοί. ὅτῳ ὃ᾽ ἂν τρὐπῳ διαλείπωσε, σημαίνει ὅτι 

ακίνδυνον. Ὀκόνεὰ οἱ διὰ τρίτης μὲν παροξυνόµενοι, παυύ- 
5 3 . 5 [ ᾿ 3 ”, 

"μενου δὲ εἰς ἀπυρεξίαν, ἀκίνδυνου γενήσονται, αλλ είπερ 
3 ’ ’ Π ’ - ’ -” 

ἀκιγδύνους τούους εἶναι φήσομεν ἑπόμενοι τῇ γνωμη τοῦ 
. 3 ν Δ ” Δ οχ 

“Ιπποκράτους, οὐκ ἀκίνδυνον δὲ τὸ ἡμιτριταῖον αὐτὸς οἳ- 
ε] », - ς Ν ι) 2 

δεν, οὐκ ἔσται τῶν διαλειπύντων ὁ πυρετὸς οὗτος. αλλ οἱ 
3 ιά -” / « -- ” Ν ” 

μὲν οὐκ ἔλαττον τῶν εἰκοσιτεσσάρων ὠρῶν έχοντες τὸ τοῦ 

διαλείμματος, ἅπαντες ἁπλῶς τριταῖοι λεχθήσονται, οἷς δὲ 
πι Π ” ; / 

τὸ μὲν διάλειμμα τοῦ χρόνου τούτου βραχύτερον, οἳ δὲ 
.. / κά ’ - 

παροξυσμοὶ µακρύτεροε, οὗτου παρεκτεταμένου τριταῖου. 
/ 38 } 3 λ ; μ ’ προσήκουσε δὲ τουπίπαν εἰς τα τρία διαστήματα, τετταρων 

υ ’ 3 Δ ΔΝ Ν 5 , 

τῶν πάντων [410] ὄντων κατα τὴν δια τρίτης ἡμιέρας πδ- 
, / ῃ Ν κα. / ᾽ / 3 » .. Ἀ 

θίοδον. ὃυο μὲν γαρ Ἰμέραι, δύο δὲ νύκτες ἕν τῷ μεταξυ 

τῶν δύο παροξυσμῶν γίνονται πᾶσι τοῖς διὼ τρίτης παρο- 

Ἑυνομένοις. σπανίως ὃ᾽ εὗροις τὸν ὑπὲρ τὰ τρία διαστη]- 
3 3 «. 3 / ς ε 

µατα παροξυνγύµενον εἰς απυρεξίαν ἀφικνούμενον, ὃν οἳ περὶ 
Π 3 - ας , ς ο 3 ; ο 

τὸν «4γαῦϊῖνον εἰωθασι µέγαν Ίμιτριταιον ὀνομαδειν. ὥσξρ 

ᾳἩ6 ἀῑε νεμεπιοπίϊογες εναάαπίς οΙΠΠ65 πια]αθ; 4Ποσππ(αθ 

απίεπα πιοάο Ιπίεγπ{απΈ, παπα Ἱπ[ίατα ρετίοπ]απα βσπαπα 

ε[, οΠΊΠες5 {ετίῖο 4Ἡοφιπο ἀῑς εχαοεγραίαε, 1π ΙΠίεσγΙαίεπι 

απίοπα ἀε[ιπεηπίος, ἁἰ[ογιπιῖπε ναοαραπί,. Όποας [Π πιαηΤεΠα 

Ηιρροοταίί5 {[εφπεηίες Ίμας ἁ[ογϊηῖπο νᾶσατε ἀἰκοτίπιης, 

ΓεπηϊίογΙΙαπαπα Ὑεχο 1ρίε ποηπ πο ἀἰ[ορπιῖπα ε[[ο οοσιον]!, 

οκ ΙΠ{ογπΙ {απ ΠΙΠΙΘΥΟ Τεῦτῖς Πα πο {αθτῖςς [εὰ {ε- 

ντος , αααγαπά Ππίορτ]ίαἰ15 {ορ πο Ῥγενιας Ἠοτῖς γἱσίπΊ1 

απαίποχ ε[ῖ, οΠ1Πεςδ Πππρ]οῖίεγ {εγαπας νοοαραπίας; α-- 

Ῥη5 Υεγο Ιπίεσγιία(ἶς ΙΠπίεγνα]]1Π1 Ίος Ίοππροτο Ῥτενίις ε{ί, 

εχασετβαἰΙοΠ65. νεΤΟ οΠΡβΙΟΥΕ5, ἍΆἸίαε Ργοίεπ[αε ἱετίίαπας 

ἀἰοαπίας,  Ὑεταα απππ οπαίαος οπιπία Ιπίεγνα]ία Πητ, 

οπιηῖπο αἆ ἰγία µία Ρρεινεπῖαπί {[εουαπάαπα εαπα, 1 ἴεγ- 

ο «4οπε ἄῑε Πί, οἰγοιίαπ. ΆΏΌπο Ἠαπι(πε ἀἱθδ ἆπαε- 

αὰθ ποοίο Ιπίεγ ἀιια αοοε[Ἱοπας Ππίεγροπαπίας 1π οπιπ]- 

δα5δ, παπα ἱεγίῖο 4ποᾳπε ἀῑε εχασετραηίασ; ταχο απ{θηα 

{εγεια ια] ίνα ἱτία Ιπίεγνα]]α εχασεγραίαπι εἰ αἆ απίοεσντία-- 

ἴοπι Ππεπίθπα Υερεχίεδ, παπι Αραϊιίσαςδ ππασπαπι Γεπα[ίου-- 
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’ / ας .. - 

γε μέσον μὲν, ᾧ χρόνος ἴσος Ίίνξται παροξυσμοῦ τὸ καὶ 

διαλείµμµατος, ᾧ µξίων ὁ τοῦ παροξυσμοῦ χρόνος, ὦ δ' 
ἀ ” / ε - ε ’ ” 

᾿ἐντὸς τῶν εἰκοσιτεσσάρων ὠρῶν ὁ χρόνος περιγράφεται τοῦ 

παροξυσμοῦ, μικρὸν ἡμιτριταῖον ὀνομάξουσι τοῦτον, ὥστε 

οὔτε τριταῖον οὔτε παρεκτεταμένον ὀνομάδευ ποτὲ τριταῖον. 
3 .] [α 3 3 Δ -- ο με [ Ν ’ 

Σἱ γαρ ο μὲν ακριῤηῆς τριταιος οὐχ υπερβαλλει τὰς ὃωδεκα 

ὥρας, ὁ δ᾽ ὑπὲρ ταύτας ευθύς ἐστι μικρὸς τριταῖος οὐ- 

δεὶς ἔσται τριταῖος απλώς, ἔτι δὲ μᾶλλον ουδ᾽ ἐκτεταμέ- 
νος τριταῖος" οὐχ ὑπαρχόντων δὲ τούτων, οὐδ᾽ ἀκριβῆ τρο- 

ταῖον ὀνομάδειν ἀναγκαῖον ἔσταυ. µμηδενὸς γὼρ ἀκριβοῦς 
” σα » 

ὄντος, ἡ προσθήκη µαταία. πώς οὖν ὁ Ιπποκράτης ἄκρι- 
βῇ τριταῖον εἴωθε καλεῖν, ἐνὸν ἁπλῶς ὀνομάζειν τριταῖον, 

είπερ οὗτος μόνος ἐστὶ τριταῖος ὁ τῶν δώδεκα ὡρῶν ὀλιγο- 

χθονιώτερον ἔχων τὸν παροξυσµόν. εὔδηλον οὖν ὅει τοῦτον 
4 3 ” ” .] ” / 3 Δ ] Ν ./ ” 

μὲν ακριβή παλει καὶ µαλλον ἐστι τον καὶ τὰ ἄλλα εχοντα 

γνωρίσματα τα γεγραμμένα πρὸς ἡμῶν ἐν τοῖς περὶ κρίσεων 

(464) ὑπομνήμασιν. ἁπλώς δὲ τριταῖον τὸν ὑπὲρ τὼς 

Παπαπι αρρε]]ατε οοπ/[αενΙῖ, αἀπεπιαάπιοάσπα 1]]απα ππεάίαπι, 

ου]ας αεοε[Ποπῖς Ιπίοσιϊίαιῖδηιια Ίθπιροτα αεηπα]ία ΓαΠ1, 

ου]ας αεοε[]Πομῖς ἴεπιριις Ὀνγενίας ε[Π εἰ οιῖ Ιηΐγα ϱπαίπου 

εἰ νἰσιπά Ποταταπη [ραίππι ασοε[οπῖς ἴεπιρας οοπο]αά1ίας, 

Ἠαπο Ῥαχναπι [επίεγίϊαπαπα γοσαῖ, 4ματαο πειε {εγιῖαπαπι 

πεφαθ ρτοίεηπίαπα ἴεγΠαπαπι απποπα ποπ]παί, ΊΝαπ 

εχαοία ἰεγίῖαπα ἀποάεοῖπι Ἠογα ποπ [αρεγαί, Ἠαδ αιίειι 

Γαρεγαης 1]1οο Ίοησα ἴετίῖαπα ε{ί, πα]]α ετ]ῖ ἵεγήαπα [πι- 

ΡΙϊοῖίετ: αἀ]ιο γΥετο πηαρῖδ, ἨθᾳΙε εχίεπ[α [ετίαπα, απἷ- 

Ῥα5 Ἰαυά ῬοΠίςδ, πεφπε εκαοίαπα ΤεγΙαΠαΠΙ ΠΟΠΙΙΠάΑΤΕ Ἰθ-- 

εεῇε {πείς αααπι πα]]α επῖπα Πῖ ποη εχκαοία, αἀ]εο[ίο 

Ἠαεο ναπα επί, Όποπαπα 1βΙΠχ ρασίο εκ Πίαιη {εγ{18Π8Π1 

Ἠρροοσταίες αρρε]]ατε οοη{[μενίί, παπα ἱεγΙαπαπα βπιρ]ί- 

οἵῖει αρρε]]αγε Ἠεεγεῖ, {1 ᾳμῑάεπι εα [ο]α Ιεγίίαπα ε[, 4αθ 

ἀιοάεοίπι Ἰογῖς Ῥγοενίοτοπι αεσθ[Ποποπι Ἰαρεί Οοπη[ίαϊι 

Ἱριῖαν Ἠαπο αὉ εο εκηιΠίαπα ἴεγίαπαπι ε[Πε νοσαίαπι, αᾱ- 

Ἠμο παρ] εαπι, «ας εἴ αἶῑα ποίας α ἨΟΡΙδ 1Π ΟΟΠΙΠΙΕΠ- 

ἰαγῇς ἆ4ε ]μάισαΠοπίρας [οπρίαν Ἰαρεαί; [ιπιρ]οιίεγ νετο 
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δώδεκα ὥρας ἐκτεταμένον ἔχοντα τὸν παροξυσμύν. ἐὰν δὲ 
τὼς εἴκοσι τέσσαρας ὑπερβάλλη, τριταῖον μακρὸν ἢῇ ἐκτετα-. 
µένον ὀνομιάσομεν τοῦτον. ὅστις ὃ᾽ ἂν ὑπὲρ τὰ τρία δια- 

στήµατα τὸν παροξυσμὸν ἐκτείνην τοῦτον ὀλιγάκις ἂν εὗροις 
εἰς τὴν καλουμένην εἰλικρίνειαν ἀφικνούμένον. οὐ μὴν οὐδ 

ἡμιτριταῖον δη καλέσομεν αὐτὸν, ἐὼν μήτε τὰς ἐπαναλή- 

Ψεις ποιῆται φρικώδει, μήτὲ ἐν τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἡμερῶν 

ἕτερον ἔχη παροξυσμὸν ἔπαναλήψεως Χωρίς. τοῦτον μὲν. 

οὖν ἡμιτριταῖον ὀνομάσομέν. ἐὰν δέ τις διὰ τρίτης παρο- 

᾿Εύνηται πιρετὸς, οὐδὲ βραχὺ διάλειμμα ποιούµενος ὡς ὃο-- 

κεῖν ἓν αὐτῷ πλησίον εἶναι τὸν κάµνοντα τῆς εἰλικρινοῦς 

ἀπυρεξίας, τοῦτον ὀξὺν ὀνομάσομεν πυρετὸν, αὐτὸ τοῦθ' 
ὅπερ ὑπάρχει περὶ αὐιοῦ λέγοντες, ὡς διὰ τρίτης παροξύ- 

νει. μόνος οὖν ἔτι τῶν διὼ τρίτης παροξυνομένων ὀνομα-- 

σθήσεταυ τριταιοφυὴς, ὁ πλησίον απυρεξίας αφικνούμενος. 
εἰ δὲ τις καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὀξεῖς πυρετοὺς, ᾖὅσου 

διὰ τρίτης παροξύνουσε, τριταιοφυεῖς ὀνομάδειν Θέλει, δόξευ. 

ἰογίίαπαπα πα]ίγα ἁποᾶθείπι Ίογας οχίθη[απι αοοε[Ποπεπι Ίια- 

Ῥεπίεπι: απο { απαίπον εἰ γυἱσἰηίϊ µογας εχοε[ΤενΙ,- {εχ-- 

Παπαπι Ἰοησαι απ οχίεη[απι Ἰαμο αρρε]]αβρίπιαδ.  Όμαθ 

νεγο υἰίτα ἱγία Ππίεγνα]ία εχαςεγρα[Ιοποπι Ῥγούιοσαί, 1ατο 

Ἱπ νοσαίαπι Ππ[ερυίαίοπι «εΏηπετο ΠπνεπΙείασς νεγιπι ηθηιθ 

Γοπηϊ[εγ{απαπα. [ἰαίῖπα 1απι νοσαβίπιαδ, {ἱ πεφαθ τερε[[[1ο- 

Ἡε5 Πογγ]άας {ασῖαί, Πθφιιο αἱίεγο ἆῑε αεσεΠίοπεΠι αἰίεχᾶπι 

Απο τερε[μῖοπα Ἰαβεαί; Ἠαπο απἶάεαι Γεπεγήαήαπι αρ- 

ΡεΙαβίπηας. θεά { αια Γερτί» Τεγῆο 4ποφις ἀῑδ εχαςεχ-- 

Ῥοΐαχ, πεατε ρε; ΠηΙΩΙΠΙΠΠΗ Ἰπίεγνα[]απα Τα παεί[σαί, τε 

Ἱπ ϱο {ουγίο]ίαμ Ῥγορο [ἴποειαπα ἀπίεστ]ίαίεπι εἰ[ε γἱάεα-- 

{αχ, απο αριίαια  Γοργεπι ποπππαβίας 1 {ρίαπι, ααοά 

ο[ἱ “ᾷε 1ρία ἀῑσεμίος, αιιοᾷ νιἀε]ῖοεί ἰεγί]ο ἀἱθ εχασεγρα- 

ἴαν, . ῥο]α δαν αἀμαό εκ 5, αιιαε {ΕεΓΙΙΟ ἀῑε εχα[ρε- 

ταΠ{Υ, ΤΓΠίαεορΗγεδ, Ἠος ο{[ί ἱεγίίαπας παίαΤαπι [αρίοης, 

ποιηϊπαβίίας, «ας ΓεΥπις 1 Ππίοσγιίαίεπα τοπ μίαν.  Θ]- 

ᾳαῖδ νογο εἰ αἰίαδ οΙΗΠε8 αοιιῖας {εργος, αΠαες(μο αἰ- 

τονηῖς ἀῑεδας Ἱγπαπίας, τιαεορηγες ΠοΠΙΠαχε γε]ῖ, {ου-- 
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τάχα καὶ αὐτὸς οὐκ αλόγως ἐπὶ ταύτην ἀφιχθαυ τὴν δόξαν. 

οὗ μὴν τῶν γὲ εἰς ἀπυρεξίαν ληγόντων τινὼ πυρετῶν ὑφ 

“Ππποκράτους ἡμιτριταῖον ὀνομάξεσθαυ συγχωρήσοµεν. ἀκίν- 
ὀυνου μὲν γὰρ οὗτου, κιγδυνώδης δὲ ἡμιτριταῖοο. ἓν τῷ 

μεταξὺ ὃ᾽ αὐτῶν εἰσὶν αὐτοὶ παραφυεῖς, οὔὗς φησι δύσφο- 

ϱον ἔχειν τὴν πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ νύκτα. πάντως μὲν γὼρ 

ἐκείνοις ὑπάρχει τοῦτο, τοῖς ὃ᾽ ἐκεεταμένὸις τρυταίοις οὐ 

πᾶσιν. ὅπως δὲ μὴ πράγµατ ἔχοιμι, πολλάκις ὑπὲρ τοῦ 
κατὰ τὸν ἡμιτριταῖον σημαινομένου καὶ γράφων καὶ τοῖς 

πυνθανομένοις ἀποκρινόμενος, ἓν ἐδίᾳ περὶ τούτου ἔγραψα 
βιῤλίον: ἓν μέντοι τοις ἀφορισμοῖς χωρὶς τῶν τριταιοφυών 
μνημονεῦσαί φησιν ἁπλῶς ὅὁ “Ιπποκράτης. ὕσοις δὲ κρίσις 

γίνεται, τουτέοισιν [411] ἡᾗ νὺξ δύσφορος ᾗἢ πρὸ τοῦ 

παροξυσμοῦ. ἡ δὲ ἐπιοῦσα εὐφορωτέρη ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

:πρίσιν ὃ οἳ μὲν 1ἴκουσαν, ὑφ ἧς ὀξύθῥοπος γίνεται µετα- 
βολή τις ἀξιόλογος, οἱ ὃδ᾽ ἁπλῶς τὸν παροξυσµμόν. εἰώθει 

δὲ ἔνιως αἡ νὺξ δύσφορος ἡ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ γίνε- 

σθαυ σχεδὸν ἅπασι τοῖς διὸ τρίτης παροξυνοµένης πυρετοῖς, 

[απ εἰ 1ρ[ε ποπ πε ταἰΙοπθ 1π απο [επ[επίαια ἀε[ίεοπ- 

ἀῆε νιἀερίίας; πο ἴαππεα αααπρίααι εκ Γευτίδιις ἵπ {π- 

ἱερτιίαίεπα ε[ιπεπῖρας αὖ Ηϊρροσταίε ΓεαίεγΠΙαπαπα νοσατ]- 

οοποεάειηας: Πας παπιαθ [εοιταο [απ [οππίθγίαπα νετο 

Ρετιοπ]οία; 1πίεν αας [ν]ίαεορ]γες αρρεἰ]αίαε ππεάίαο [μηί, 

ᾳµα5 ποοίεπι απίε αεοε[Ποπεπι πιο]ε[ίααι παρετε ἀῑοΙε: ΡΓοί- 

{α5 εΠ]πι Ἠοο 1ρῇς ῥρτορτίππαι ε{ί; οχίεη[θ νεγτο ἰεγ]απ]ς 

πο οπΙπῖραδ,. (αείεγηπα, αἱ πο πιο]εβία α[ῃοῖαχ [αερίας 

4ε {[επετίαηαο βσπιῃσαίο {[οτίρεης Ιπίετγοδαπίβαδαια 

γε[ροπάεηθ, ἨπΙμ Ἠαο ἆε το Ηρε]]απα [εραγαίῖπι οοπιρο/{Η1, 

πα Ηρτὶς [απο αρΙογΙΓπποταπα Ππα]]απι ἆς {ερτίρας, ἰχ]ίαεο- 

ΡΏΨΕ5, «Ύπάο νοσαπίασ, ΄ πιθηΙίοπεπι Ἡϊρροοταίες {αοῖοπα 

αὐ/{ο]αίο ἀῑσιε: Οιἱριεοαπααε ]αή1σαίιο Πέ, 5 πηος πιο]ε- 

ῄα, απαο απ{ο αοσε[Ποπεπι; [αβ[εαισιις ααίεπα, ἰο]εγαβί]μοἘ 

Ρ]ετηπι(ε. «αάισαίοπειι Υετο αλα εαπα ΙΠ{εΙ]εκογιη!, 

Ἰπ ΎἩα τερεπίῖπα ηωαθίαπι αἴαο ἱπῇβραί πιπίαο Πἱ: αἱ]- 

αιϊ Ππιρ]ιοιίεν αοοε[ῄΊοπεπι Πρπϊῃοατί νο]πεταπε. ἴπ οπιΠῖ- 

Ῥι9 ααἱεπι {εγμιε {ετῆο αποφϊιε ἀῑε αεοείΠοπεπαι Παρεπ ίδιας 

ΟΛΙΗΕΝὕ6 3ΞΟΜ. ΧγΙΙ. Οοο 
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ἄνευ τῶν ἀκριβών τριταἰων. εἰ δὲ ποτε κῴπὶ τούτων γένη- 

ται, κρίσιν ἔπεσθαυ σημαίνει κατὼ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν 
καὶ μάλιστ εἰ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ γενήσεσθαι τὴν κρί- 

σιν ὁμολογεῖ. 

1’. 
-” - ” [ή 

Λῆχες ξηραὶ, βραχέα ἐρεθίξουσαι, ἐν πυρετοῖσι καυσωδεσις 
Ἀ .] -” ’ 

κἀν οὐ κατὰ λόγον διψώδεες, οὐδὲ γλὠσσαι καταπεφρυγµε- 
” - ω ’ 

ναι, οὐ τῷ Θηριώδει, ἀλλὰ τῷ πνεύματι. δῆλον δέ᾽ ὅταν 
Ν ας 1 γὰρ διαλέγωνιαυ ἢ χάσκωσε, τότε βήσσουσιν. ὅταν δὲ 
Ν » ” - ος πλ - / 

μὴ, οὔ. τοῦτο ὃ᾽ ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι μαλιστα 

γίνεταυ. 

Καὶ καιὼ τοὺς ἀφορισμοὺς ἔγραψεν περὶ τῶν αὐτῶν. 
ὧδέ πως. ὁκόσοισιν ἐπὶ πολὺ βῆχες Σηραὶ, βραχὺ ἐρεθί- 
ἔουσιν ἐν πυρετοῖσι κπαυσώδεσιν, οὐ πάώιυ τι διψωδεές εἰσι. 
τὸ τοίνυν οὐ πάνυ τι διψώδεες ἶσον δύναται τῷ οὐ «κατὰ 

Γεῦτίρας, Ριαεῖἴεν εχαι][ιίας {εγί]αηα8, ποπ απίε αοσε[Πο-- 

Ἠεπῃ Τενεγα πιο]ε[ία ε[]α [ο]ει, Οποά { αἴ Ιἵπ εχαοίῖς {εζ-- 

μαπῖς 1 ποππαπαπαπι ενεπίαί, ]αά]σαίίοπεπι ΓεᾳπεπΗ ἀῑε 

Γαἱαταπι Ρογ(θιαΙί Ρο[Ππιαπιμθο Π εἰ τε]ῖααα {αΐμταε Ἱα- 

ἀισαίιοπῖς α1πά]οῖα οοΠ/[επ/[1αΠΕ, 

ΧΧΥΝΠ. 

Τμ[]ες αγἰάαο ματι ἐγγίίαπεες ἵπ Γεὐτίδις ατἀεπείδως, εἰ[ 
πο [εεμπάμπα ῥγορογείοπεπι [ἱοιίο[αε, πεφμε ἰἴπριαε 

φαϊάε εογγε[αοίαε, πο ᾖεγίπο, [εὰ [ρίγίιι) «οπ[ῖαι αἷ- 

Γεπα: (Οιαπᾶο επίπι ἰοφμμπεμγ αμε ος Ἰΐαξν ἔμπο Η[[ΠΕ, 

Ομαπᾶο ποπ ἰοφμιπέμγν πεφιµε Εἰαπε, ποπ ἓ[[ωὲς Ίου 

νεγο ὑι Γεὐτίδιις ἰαδογίο[ς ππακίππε ευεπῖε. 

Εε ἵπ αρμοτϊ[ιηῖ 4ε Ιδάεπι Ίου ραείο ΓοηρΠΕ: 4ποδ- 

οππητιο ἀῑπίτας {π[[ες αγ]άαε ραγαπη Ἰγγ]απί 1π Γερεῖριας ατ- 

ἀεπίῖριας, ποπ αἀπιοάαπι ΠΠοι]οίι απι. 1 Ισῖίατ ΠΟΠ αᾱ- 

πιοάµπα Πἰοι]οί 1 Πσπϊβοαί, αποά ποα [εομπάμπι ΡοΓ- 
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λόγον διψώδεες. ἐν γαρ τοῖς καυσώδεσι πυρετοῖς ἄνευ ξη- 
ρᾶς βηχὸς ἰσχυρῶς γίνονται, διψώδεις. ἑὼν δὲ προσγένη- 
ται ξηρὼ βὴξ, ἄδιψοι μὲν οὐ δύνανται γενέσθαι. Ὀραύεται 

ὃ) αὐτῶν τὸ σφοδρὸν τοῦ δίψους, ὡς διψῆν μὲν ἔτι, μὲ 

μέντοι κατὰ τὴν αναλογίαν τοῦ πυρετοῦ. τὸ ὃδ᾽ ἐρεθιξού- 
σας βραχέα γίνεσθαι τὼς βῆχας οὐκ ἀργῶς πρόσκειται. 

.. σφοδραὶ γὰρ γινόμεναι διαθερμαίνουοι τὰ κατὰ θώρακα 
καὶ πνεύμονα μύρια. κῴκ τούτου τόν τὲ πυρετὸν ἐπαύξουσυ 
καὶ τὴν ῥῆχα. µμικραὶ ὃ εἴπερ εἶεν αἳ βῆχες ἐκ διαλειµ- 

µάτων τὲ μακροτέρων γινόμεναι, μέχρι τοσούτου κινοῦσο 

τὰ μύρια, µέχοι τοῦ παραγεγέσθαι τινὰ εἰς αὐτὰ ὑγρότητα. 
καὶ οὕτω συµβήσεται μήτε σπαράιτειν αὐτας ἰσχυρῶς 
μήτε ἐξάπτειν τὸν πυρετὸν, ὑγρότηιαά τὲ παρέχειν τοῖς µο- 
ρίοις πρὸς τὰ κινούμενα, κατὰ τὰς βῆχας αφικνουμένην 

µετρίας, ὃι ἣν οἱ κάµνοντες ἀδιψύτερου γενήσονται, ΊΎινο- 

µένων δὲ βηχῶών καὶ διά τινα κακοήθειαν τοῦ νοσήµατος, 
ἣν ἐφεξῆς ὁποία τίς ἐστιν ἐρῶ, ταύτης ἀφορίζων τὰς ἓν 

τῷ νῦν λόγῳ βῆχας, οὐ τῷ Θηριώδει φησὶν αὐτὼς, ἀλλὼ 

Ῥοσίίοπεπα Π{Ιοπ]οβ. Ἰπ ατἀεηῆρας παππαο {εργίβας [πο 

ατίὰα ἴἵπ[Π πιασπορετε ΠΗωπί; αποᾷ { ἴα[]ῃς αγίἀα ασοεᾶαῖ, 

ΠΠ αι]άεπι οαγεγε ποη ρο[μπί, {[εὰ Πρ[οταπη [118 αογΊπιο-- 

υπ] τεἰαπαάϊίας, τί αλαπαπίαπα Ῥίαπε, [εᾷ ποη [εοαπάππι 

Γεῦτίς πιοσηἸαάἵπεπι Εϊαπῖ, Ἠ]ιά ααίοπι, ραταπη ἱγτιία-- 

τες ἱα[[ες εχο]ἰατὶ, ποπ {γμβίτα αἀ]ιοϊίαγ: Παπ νεμεπιεπίες 

{ Παηί, Ρεοίοτῖς Ῥαπποπίδᾳιιο ρατίες οα]ε[ασαπί, αίᾳιε 

1πάε {ερταεια ΠΙΙπιαπε αἀαασεπί, αο ΠΠ ρμῄῃ]]αο {μες [Πέ 

οἳ Ῥετ Ἰοπρίοτα Ιπίετνα]]α εχεΠεπίατ, ἴαπίι[ρεγ πιεπηΏτα 

οοπωπογεηί, ἀπ 1Π Τρία Πππποχ αἰᾳμῖ ἀε]αραίατ, αίᾳπε 

ία εγεπῖῖ πεαιε {π[[ος νεµεππεπίεγ αρίίαγε, πειιε {εβγεπα 

αοσεπάετα Ἠμπιογεηπε ρατίίοι]ας Ίγίρατε, αἆ 1ρ[ο5 πποάἶσα 

{ω{Π οοπηπιοίας ἀεβιασπίε, Ρτορίες απεπι ]αμοταπίες παῖπιις 

ΠΠοι]οί τεἀἀεπίατ. Θἱοοῖς αιίεπα (πρι εκ α]ῖαια εἰῖατι 

ΠΙΟΥΡΙ πια]Ιση]τϊαῖε πα[οεπίϊραδ «ο Ἡαπι ἀείποερς απα[Ιδιιαιι 

{: ἀῑεαπι, αἳ οἷν ας. ἆε αιίρημς ἰμπο Ιοφυίίαν, «ῑβΙηι-- 

ραεῦς, αἲῖ, ποη Γετίπο, [εά Γριία. ΑΠηπϊ νετο Ππιρίι- 

0Οοο } 
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-” ᾿ 3 « ” Λ ’ «/ 

τῷ πγίγεσθαυ. µτινὲς ὃ οιχ απλὠς το κακοηῦες ἅπαν 
ς ” , πλ ωἈ ” 3 35 3 Ν , ἵ 

ἡγοῦνταυ λέγειν αὐτον Ὀηριώδες, αλλ ἔνιου μὲν την φθίσιν, 

ἐπειδὴ γρυπουμένων τῶν ὀνύχων, Φηρίοις κατά γε τοῦτο 
ἐοικότες φαίνονται. τινὲς δὲ Θηρίωμα καλεῖσθαί φασιν 

ἰδίως τὸ ἐν τῷ πνεύμονι ἕλκος. ᾖἔνιοι ὃ᾽ ὕταν ἐπὶ τὸ στό- 
- ο ο «/ 3” , ας 

µα τῆς γαστρος ανέλθωσιν ἑλμινὺξς, ἐρεθίξειν αυτας φασι 

βῆχας, μήτε λόγῳ τοῦτο ἀποδεῖξαι δυνάμενοι, μήτε τῇ 

πείρα. τὸ πακόηθες οὖν ἄμεινον ἀκούειν Θηριῶδες, ἐάν τε 
3 Ν - ο 0 / 3 

ἀπὸ κεφαλῆς καταφερομένου ῥεύματος βήττωσιν, ἐάν τε ἐφ 

ἕλκει τῶν κατα τι τῶν ἀναπνευστικῶν, 1 τοῖς κατὰ ταῦτα 

γινομένοις ἀποστήμασιν, ἐάν τε ἐπὶ τοῖς καλουμένοις ἐμπυή- 

µασιν. ἕτεραι δὲ τούτων εἰσὶν αἱ κακόηθες οὖκ ἔχου-- 

[119] σαι διὰ δυσκρασίαν τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων 

ἡ τραχύτητα τῆς φάρυγγος 3) τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἅπο- 

τελούμενα, ποτὲ μὲν ἐξ ἐδεσμάτων 2) ποµάτων τραχυνόν- 

των, ἐνίοιξ δὲ κάκ τοῦ περιέχοντος αέρος. ἐν γοῦν ἆφο- 
: - ᾽ . ”, ν Ἂ - πλ] ’ Ὑ ” ; 

ῥισμοῖς αὐτὸς ἔγραψεν' ᾿1ν δὲ βορειον 4, βῆχες, φάρυγγες, 

κοιλίαι σκληραὶ, ὑυσουρίαι φρικώδεες, ὀδύναυ πλευρέων, 

οἶίετ 1ρ[απι ΟΠΊΠΕΙΑ Ππαβητίαίεια, {6ΙΠΗΠΙ, νοσατο ατῬί- 

(ταπίαχς [εά απ ααἶάεπι ρΗίμΙβα, αποπῖαπα οπγνε[οοηΕῖρα8 

υΠρυῖρις {ογῖς, αμαπίαπη αἆ Ἰου αἰ[ῆπεί, [πιῖ]ος ε[Πε νι- 

επί; αλ] νετο, οµπα 11 ο γεηῖγΙομ]Ι Παπηρτῖοὶ αά[οετ- 

ἀετῖπε, ἵπο 1ρ[οδ ἱα[ες εχκο]ίατε α]ιηῖ, πε(αε {απιεπ τᾶ- 

Ώοπε Ίου, πεφαε εχρετίεμίῖα ἀεπιοπ[ίτατα ροβιμῖ, Εετῖ- 

πμπα Ἱσιίας [αμα εβ. πιαρππι Ιπίε]Ισετε, Βνε εκ οαρῖίθ 

Ἡάπιοτο ἀε[]]απίε, {ινε εκ αἰϊοι]ας Γριγαρήπαπα ν][οεγιαπα 

πϊοετα, να εκ α]ἴφιο 11 Ιῑδάεπι οτίο αὐ[οεί[ἴα, νε οϐ «α, 

ᾳυαε νοσβηίχ επιργοπιπία, α[ιαπί; α]ίας νετο {α[ες [απέ 

88 εἶςθ ἀῑνετίας .’ε «Ὁ.ν ας ΠΠα]δΠαςθ Ποη [απί απἲ εκ 

αη[ἱγαπιοπίογααι Γριγαρίαπα Ππίεπιρογ]ο απί {αποῖιπι ατίε-- 

χίαενο αἱροτῖίαίαε οροτίαο, ΠΟΠΠΙΙΠ(ααΙΩ εἰίαπι εκ ἀΠπιεπ- 

15 ροΠοπΙριδνε εχα[ρεγαμίῖρας, αἰίαδ νεγο εἰ εκ απηρτεπίᾳς 

αθτῖς αιαλίαίο οοποιαίαα. ἵπ αρλοτι[μπῖς οπῖπι 1ρ[ε Γοτ]- | 

ΡΕ: ἄ νετο αφι]οπῖα {επιρε[ία Γαοτί, {[ες, {ααςθα, 

νεπίτον ἀιτΙ, ἀῑϊβιοι]ίαίες αχ]μαο, λογγιάϊ, ἀἆο]οτεν οαβία- 
/ 
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στηθέων. ὁ γαρ εἰσπνεύμενος ἀλρ, ὅταν ἑκανώς ᾖ ψυχρὺς, 

ἐνίοτε μὲν τῷ κατὰ τὴν φάρυγγά τὲ καὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτη- 

ρίαν μύρια τραχύνει τε καὶ καταψύχει, ποτὲ δὲ καὶ τῷ 

πνεύμονι παντὶ καὶ τῷ θώρακι δυσκρασίαν ἐργάξεται" πολ- 
λάκις ὃ᾽ ἀμφύτερα τὼ εἰρημένα συμπίπτει καὶ ῥβήσσουσι 
μετρίως ἐπ αυτοῖς βῆχας Ἑηράςφ. σημεῖον δὲ τῶν οὕτως 

ἐχύντων ἐστὶ τὸ ἐρεθίζεσθαι κατὼ τὰς εἰσπνοὼς, ὅταν 

αθρόως ἐμπίπτη διαλεγομένοις τὸ καὶ χάσκουσι καὶ διὰ 

τοῦ στόματος ἐἰσπνέουσιν. ὕταν δὲ διά τε τῆς ῥινὸς εἰσ- 

πνέωσυ καὶ Ὀερμὸν τὸν ἔξωθεν αέρα κατὰὸ τὸν οἶκον αὐ- 

τῶν ἐργάσηταέ τις Ἰ παντάπάσιν ἐἑλάχιστα βήσσοισιν 1 

οὐδ᾽ ὅλως, διὸ καὶ πρὸ τῶν ῥινῶν ὀθόνιον ἔνιοι προστι- 

θέντες οὕτως εἰσπνέουσι, πεπειραμένοι παροξύνεσθαι τὰς 
βῆχας, ὅταν αΌρόως ᾖ ψυχρὸς ὁ ἔξωθεν ἀὴρ ὁμιλῶν τοῖς 

προκατεψυγµένοις τὲ καὶ τετραχυσµένοις µορίοις. μαάλισεα 

δέ φησιν ἐν τοῖς κοπιώδεσι πυρειοῖς τοῇτο γίνεσθαυ. τίνας 

δὲ κοπιώδεις ὀνομάζξευ πυρετοὺς, ἄδηλον. ἄρά γὲ τοὺς διὼ 

τὰς σφοδρὰς κινήσει γινοµένους, τὴ κὀν αὐιόμαιου συστώαι 

ἡ 

ΤΗΠ1, ΡεοίοχΙπη. Αξν παπι αἀπιοάαπι [πὶσῖάας Ἱπ[ρίτα- 

{ας Ππίετά πα {αποῖαπη α[ρεταεπε αγἰεγίαο Ἰοσα εχα[ρεταί 

αἴηαε τε[]βεγαί, ΠΟοΠΠΠΠ(παΠπα εἰ Το ρα]πιοπῖ ΡεοίοτΊᾳαε 

ΙΠΙΕΠΙΡΕΤΙΕΊΙ αΠετε, [αερίαςδ νετο εἲ απΠΡΟ Ἠαεο οοπ{ῖησυη{ 

πιοᾷίσε(πο εκ 5 οτίάα {μ[πομ]α νεπαπίατ,. Όποά Ίπες 
ία [ε Μαρεαπί, Πρπαπι εἰ, 1ρ[ο5 ουπι [ριτίίαπι αἰἰταολί, 

αἆ [αι ρτογοσατῖ, οσα πω] Ππιυ] αὖν 1ρΠ5 Ἰοᾳπεῃ- 

Ερις εἰ Πιαπᾶρας εί οτο Εριπίαπι ἀπεεπῆρας ΙΠίτανετ!ῇ, 

Γεὰ εστι Ῥες πατες αἰἰταμαπί εί αὔτεπι εκίεγπαπι (ΠδρΙαΠι 

Ίπ αεζτρας {ρ[ογαπι οαἱε[εσσχ]ξ, ἴμπο Πξ ΟΠΙΗΠΟ ΡάΤΙΠΙ 

απ πεηυθη παπα [παπί Οποσίτσα εἰ οὗ παγες απἰάαπα 
Ραππίς]απ Ροπεηίες, Ἱία 1Π/ρ]χαπί, εχασετρατί (αίμαι εκ- 

Ρε, οππι αὖγ εχίεταις {πὶρίάας ππα]ίας πια] πιεπρεῖ5 

Ρυῖας τε[ροταἰ1 αἴφιιο εχα[ρενα[ῖ ομγίας Ώαῖ. ἸΜαχίπια 

απίοπι Ἰαῦοτίο[ς [ευτίοις 1ὰ αεοἰἀενο Ἱπηπίες πας απἴεπι 

Ιαροτίοία5 {ερτες5 νοεαί, αβΠοίΏναι ε{[ῖ, ΠΠ 88 Ύ41αθ εχ 

νεμεπιεπβας πποἰΙομίρας αοσεπάμηίασ, απ εα8 απαε [ρομίε 
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τὴν κοπιώδη φέροντας αἴσθησιν. τὰ μὲν δι τοιαῦτα σχὲ- 
δὸν οὐδὲ παραφυλάττευ τὶς ἰατρὸς, οὔτὲ τῶν νῦν ὄντων 

οὔτε τῶν ἔμπροσθεν γεγονότων, καίτοι παράδειγµα τὴν {π- 
ποκράτους ἔχοντες ἀκρίβειαν, ἣν ἐχρῆν µιμεῖσθαι, τοὺς αλη- 
θείας ἀντιποιουμένους αὐτῆς δὲ ἑαυτὴν, οὐ διὰ δόξαν τῇ 

χθηματισμόν. ἐγὼ δ᾽ οὖν ἐνόησα ἄμεινον εἶναι τῇ πείρᾳ 
ῥασαγίσαυ τὸ λεγόμενον. τοῖς μὲν (406) ἀπὸ τῶν ἔξωθεν 

πόνων κοπιώδεσε πυρετοῖς εἶδον ἐπιγινόμενα τοιαῦτα βη- 

χία, τοῖς ὃδ᾽ ἄλλοις οὐ πάντως τι, καὶ αὐτοῖς δὲ τοῖς διὰ 

τοὺς ἔξωθεν πόνους οὐχ ἁπλώς, ἀλλὰ τοῖς: γε ἕν κρύει κἄ- 

µγουσι καὶ τοῖς ἕν Θάλπει σφοδρῷ καὶ μάλιστα ὃν ὁδοῦ 

κὀνιν ἐχούσης, ὥστε καὶ κατὼ συμβεβηκός τυ μᾶλλον, οὐ 
διὰ τὴν ποπιώδη διάθεσιν ἐφαίνοντό µοι βήττειν. τῷ γὰρ 

ἴραχυνθῆναι τὰ περὶ τὴν φάρυγγά χωρία, διὰ κρύος ὡς 

ἔφην, Ἠ κόνιν ἢ) τὴν ἐκ τοῦ περιέχοντος αὐτοῖς ἐγγενομένην 

ὤμετρον ξηρότητα καὶ πρὺς τούτοις ἔτι διὰ τὴν δυσκρασίαν 

τῶν αυτῶν ὀργάνων οὗτου ῥβήττουσιν. ἐμάθετε γὼρ ὅτι καὶ 
διὰ δυσκρασίαν γίνονται βῆχες. 

ΙαΏπάἵηῖς Γοπ/απν Ἱπ[οτεπίος εχοτίαπίασ: Πιο [απο 

ἀ[Πεγεπίϊας πα]]ᾳ5 {οτε ααὶ ποῄγαε [επιρε[αί]5 πιεάτοιι αιαἲ 

«απῖοπας οΡ{εγναῖ, εἰ εχεπιρ]απι Ηἱρρουτα[ῖ Παβεαηί, 

4 παπι Ππηίανί εο8 ἀεοετεῖί, ααἲ νεγιίαίεπι Ἱρίαπι ρτορίες {6, 

Ποπ ϱ]οτῖαε αιἲ ποτ σαα[α οοπ[Γεφιϊ [απάεπί, Έρο γεγο, 

απο ἀῑοίαπα ε[ῖ, εκρετιεηίϊῖα οχαπιίπατο {[αἱ115 ε[ε απὶ- 

πιαάνεγΗ, [μαροτιοίς απἶάεπι {ερτῖρις αἳὖ οεκἰεγηῖς Γα[ϊσα-- 

Ποηῖρις αγιῖ Ἠα]αδαοςἱ ἱα[ήποι]ας αοεϊἆθγε οοη[ρεχῖ; α]ῑς 

Νεγο ποια οπηπίπο, Οαἷπ εἰ Τρ {ομείρα αὐ εκίεταῖς 

Ιαβοχῖριδ οχἰῖ πηον ΒπιρΠοϊίεν, Γεά Ρεν Π]σις ααἲ γεµο- 

πηεπίεπι αεβα εἳ πιαχίπιο 1π για ρι]νετα]επία ]αβογαπ[ῖ-- 

Ῥμδ.  ΌΟπαποβγεια εἰ εκ αοοϊἀεπίε αποάαπι ροίίᾳδ, απαπι 

ες Ἰαμογίο[ο α[εοία (πο πηϊ]ῖ νἱἀεραπίας. ΊΝαπι Ρχο- 

Ρίεγεα, αιιοᾷ {αποΐαιι Ίοσα, οῦ {τίδας, πί ἀῑκι, ααἲ ρα]- 

νΟΥΕΙΗ αξ Ππππιοβίσαπα ατ]άΠίαίοπα 1ρί αἈ αἴτε οἵγοιιη[α[ο 

βεμίαια. οχα[ρεταία ΠΠῖ, αἆ Ἠαςο εἰίαπι ργορίεν ἱρ[οταπα 

η βνυπχεπίοτηπα Ππίεπιροσίεπα 1 ἴ[ῇΠ ἀῑνεκαπίαν: Πᾳαἷ- 

ἀπ αἳ ργορίες ἀπίεπιρενίοπι {αΐζες οχ][ϊεγο αἰρί ἁῑαἰοῖ[ῖς, 
ος 



ΚαΓ Γ44ΙΗΝΟΣ ΕΙΣ αττο ΣΠΟΜΝΗΜΗΙ Ὁ. 05 

Κά. Οατι, ΤΧ, Γ415. 419.] Εὰ. Βα[. Τι (465.) 
”1. 

2{ηδὲν ὑπερορᾷν, μηδὲν εἰκῃ. 
, 

/οῦτο μὲν καὶ αὐτὸ καθ ἑαυτὸ λεγὀμενὸν τε καὶ γθα- 

φύμενον οὐδὲν δεῖιαι πρὸς πίστιν ἢ νύησιν ἑτέρων, τοι 

πιροξιρηµένων Ἠἢ ἐπιφερομένων. ῥἐνιαυθοῖ μέντοι καὶ πάν- 

Όπως προσηκύντως ἐπὶ τῷ προκειμένω τέτακται. τὰ γὰρ 

τοιαῦτα δεωρήματα σμικρά καὶ λεπτῷ καὶ ουὐδενὸς ἄξια 
φαίνεται τοῖς πολλοῖς καὶ διὰ τοῦτο ὑπερορώσιν αὐτῶν, 

ὥστε μὴ τῷ λόγῳ σκέπεσθαι, μήτε τῇ πείρᾳ περὶ φύσεως 

τοιούτων πραγµάιων. ὠὥσπερ δὲ τοῦ μηδὲν [415 ] δεῖν 
ὑπερορᾷν παράδειγμά ἐστιν ὁ προειρημένος λόγος, οὕτω 

. καὶ τοῦ μηδὲν προπετῶς, μηδὲ απερισκέπτως συγκατατίθε- 

.σθαι, καθαπερ αὐτὸς ἐγω κατ αὐτὴν τὴν πρὸ ταύτης ῥη- 

σιν ἔπραξα κῴν ταῖς ἄλλαις ἁπάσαι.. οὐ γὰρ /πποκρα- 

τους µόνον, αλλὰ κάν τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς, οὐχ ἁπλῶς οἷς 

ἂν εἴπου τις αὐτῶν πιστεύω, ᾖβασανίζω δὲ καὶ αυὐεὺς τῇ 

τε πείρᾳ καὶ τῷ λόγῳ, πύτερον ἀληθές ἐστιν ἢἢ ψεῦδος ὃ 

ΧΧΥΙΠ. 

ΠΝΙΗΙἱ οοΜΕΕΠΙΕΥΕ, ΠΙΕΙ ἔεπιεγθ. 

1 απἰάεπι εἰ ἀρίαπι ρεγ Γε ἀῑσίαπα εἰ [οηρίππα πι]]ο 

81ο εκ Ῥγαε]οίῖ απί εκ [αῬΓεαποεπάρας Ιπάϊρεί αἱ 1Πίε]- 

Ἰραίατ απὶ 1ρΡΠ Πάες αἀἁλμιρεαίατ; Ἰοο Υετο Ίοοο ΟΙΙΠΙΠΟ 

ΔΡΡΟΠΙΟε αἆ 14, 4ε απο αδιίµχ, Ἠαεο [εηίεπί]α οο]]οσσαία ε{ἰ. 

Ηι]αςαιοάΙ παπηφαε ργαεοερία Ρ]εγίσαιε οχῖσιια, Υ]]α Π]]ο- 

Ύπςε Ρτείῖο ἀῑσπα νιἀεηίασ, αίᾳιπε Ρτορίεγεα αἳ 1ρῇ5 σοι- 

ΠεπιπιΏίῦς, αἱ Ἠεφιε ταἰΙοπε πεπε εχρεγ]εηίία Παγαιη 

ΤΕΥΗΠΙ Ἠαίηταπα οοπἰεπρ]επίατ. Οπεπιαάπιοάσπα νετο, αἰῑοά 

1 Η1]. 4ε[ρίοετε οροτίθαί, ῬταεΙοίἁς [επιο εχκειηρ]απη ε{, 

ία εἰἶαπι οαποά 1 {επιεγε, η] Ιποοη[ιάοταίε α[ΠΓΠΙαΠ-- 

ἀαπι Πί, τί ερο 1ρ[ε 11 ογαιοπο, ᾳὐαε απίε Ίαπο ο[ί εί 

ἵπ α]ς οπιπῖρις {εοὶ. θα 1ά ἵπ Ηϊρροογαί [ο]απι 

Γοἱριῖς, [εὰ εἰ 1π αἰῖς οπιπῖρας απ{Ἱ(αοταα Ηργῖς οβ[οχνο, 

παξ ἨοἨ ΕΙΠΕΤΕ, φὔαε ϱΠήδᾳαο 1ρ[οΓΗΠΙ ἀῑχενίς, αΡΡρτοΡεΠα; 

[ο εκρεγίεμίῖα εἰ ταἰ]οπο, νθιιπο ἂπι {α]ίαα Πἱ, αιιοὰ 



059 1ΠΜΟΚΡΗΑΤΟΤΣ ΕΠΙάΗΠΜΙΟΝ ΣΤ 

Εά, Ματ, ΙΧ. [419.] Ἐά. Ρα[. Ύ. (465.) 
εγράφασιν. ὅσοι ὃ᾽ ἂν πρὸς ἑνὸς ἑαυτοὺς τοι δούλους 
ἢ ἐξελευθέρους ἀπεφήναντο, εὐθέως ἅμα τὸ γεγθαμμένον 

εὑρεῖν τε παρ αὐτῷ, πιστεύουσιν ἀπερισκέπτως τὲ καὶ 
εἰκῆ. καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ μάλιστα καὶ τοῖς κοπιώδεσι 
ξηρᾶς γίνεσθαι βῆγας οὔτε ὁποίοις ποπιώδεσιν εἶπεν ἑξή- 

τησαν. ἄρά Ύγξ τοῖς ἀπὸ καμάτων τὲ καὶ τῆς ἔξωῦθεν τα- 
λαιπωρίας ἡ καὶ τοῖς χωρὶς τούτων ἴσχουσι τὴν αὐτὴν 

διάθεσιν, οὔτε πότερον ἁπλῶς ἢ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ὁ 
κόπος αὐτοῖς ἐγένετο. ὕπερ δὲ ἐπὶ τούτων, τοῦτο καπὲ 
µυρίων ἄλλων ἴστε συµβαῖνον, αὐτοῖς τὲ τοῖς τὰ συγγράμ- 

µατα γράψασιυ καὶ τοῖς ἐξηγησαμένοις αὐτὰ παὶ πολὺ μᾶλ- 

λον ἔτυ τούτου τοῖς ὁσημέραι περιτρέχουσιν ἐν ταῖς πὀλε- 
συν ἐατροῖο, αλόγῳ τριβῃ μόνη χρωµένοις. καὶ γὰρ ὑπερο- 
οῶσι πολλών ὡς μικρῶν, οὐκ εἰδότες ὅτι πολλῶν ἑνίοτβ 

σμικρῶν συνερχοµένων ἓν ἐξ αὐτῶν κεφάλαιον ἀξιόλογον 

ἀθροίζεται, προπετώς τὲ συγκατατίθένταυ τοῖς γεγθαμμέ- 
νοις ὑπό τινος ἀνδρὸς, οὗπερ ἂν αὐτὸς ἑαυτὸν ἕκαστος 

ἀποφήνη δοῦλον. εἰ δὲ μὴ τοῦτό τις ποιήσειεν, ἀλλὰ κατ 

Γετ]ρ[εταπί, εχαπ]πο. Αἲ αμἵ [ο απῖας αιοἰοτῖς ἀοοὶτί-- 

ηὰθ νε]α [εχγο απὶ ΠἱῬεγίΙπον αἀάϊκεταπί, Ππια] αἴφαε 

οῦ ϱο [οπρίαπι α[ηαοά Ιπνεπεταπί, Ιποοπβάεναίε ασ ἴε- 

Ίπογα ογοάμη!ῖ, ὉὈϊ Ἱπ Ίος ἁῑοίο πιακῖπιο Ἰαροτίο[ς {ερτῖ-- 

Ῥας αγῖάας {μες εχοϊϊατΙ, πε(πε ἵπ ααἶρας ]αῦογίοίς 1 

Πογεί, ο παοβνετιπί: παπηιῖά αἳ {ατσαιτοηίρας εἰ ετίεγπα 

νεχαίΙοπε, απ εἰ οἴἶγα Ἠαέο εππάεπι αΏεοίαπι Ἠαδεπίρας, 

περαε αἱγαπι Απιρ]ο]ίες, αἩπ εκ αοοϊᾷεπΗ Ιαβμιιάο 1ρῇς 

ενεπετῖῖ, Οποά γετο ἵπ Ἠῖδ, 1 εἰἶαπα 1π απ ΠπβΗΤΗ18 

οοπίΙπσετε [εἷαί5 οἱ 1ρῇ5, αιϊ 1ϊρτον οοπ{[οτιρ{εναπί εἰ ας, 

απΙ οο5 ἸμίετρτεῖϊαΙ [απί εἰ αἆπαο πωπ]ίο τηασῖς 1156 ππε- 

ἀῑσῖδ, αιῖ αποἰϊάϊῖο ἴπ οἰνιίαίἶριας οἵγοιπιοχ[απ!, [ο]α 1Χ-- 

γα{1οπαΡ]]Ι εχεγοΙἰαίΊοπε πἰεπίε. Μα]ία οπῖπι 1Π1ί νε]αί 

εχίραα ἀε[ριοίαπῖ, ποεί[οιεπίες ππ]{15 Ππιενάαπα εχῖραῖ5 οοΙΙ-- 

Ἰαποίῖδ πα εκ 1ρῇς Γαπππιαια. ὨἨαπά οοπἰεπιπεπάαπι Ἱπ- 

(οσταγῖ, (ἴεπιεγειμε αἱοπ]ας υ]τὶ [οπρί] αΠεπαπί, οί 

αρίο [ε ἔρβαπι υπαδαιιίδααε Γετναπι ἰγαάιάενί, Θδίπ αι[οπὶ 



ΚΑΙ Γ44ΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ἠ. ϱ53 
Εὰ. 0Ἴναχί, ΙΧ. Γ419. 1 Εά. Ῥα[. γ. (405.) 
ἕτερόν γε τρόπον ἐνίοτε τῷ φανέντυ πιθανῷ κατὰ τὴν προώ- 

την ἐπιβολὴν τῆς φαντασίας συγκατατιθέµενος, ἄνευ τοῦ 
ή » , 3 ς / Γι 3 ” 

“χρονῳ πολλῷ σκεψασθαε, καθ ἑαυτὸν τὲ καὶ µὲτ ἄλλων 
- ” Ἱ 5 ; ς 

ἀπεφήνατο προπετῶς ὑπὲρ τοῦ σπανίως ὀφθέντος, ὥς πολ- 

λάκις 1) διηνεκώς φαινομένου" καὶ τᾶς γε ἐν ταῖς αἱρέσεσυ 
΄ 3 ο 3 .. , 

διαφωνίας ἐντεῦθεν εἰκὸς μιάλιστα γεγονέναι., δοξοσύᾳων τὲ φ έ ᾿ 

καὶ φιλαύεων ἀνθρώπων τα πιθανα, χωρὶς τοῦ μετὰ πολ- 

λών πολλάκις ἀνασκέψασθαι, πιστευσάντων ὑπάρχειν ἀληθῆ. ς ή ᾽ ς 

καθάπερ δὲ νῦν ἐπὶ σημειωτικοῦ θεωρήματος ὡς ἐπὶ πα- 

θαδείγματος ἐποιήσαμεν τὸν λόγον,. οὕτω καπὶ τῶν Θερα- 
” 3 ς ” ν Γι ” , - 

πέευτιχων, ουχ Όπέερορᾳαν τινος 02 των δοκούντων ἑιναυ 

-” 3), 3 - 3 / ο 3 

μικρών», οὔτ εἰκῇ καὶ ἀβασανίστως πιστεύειν ταῖς εἰρημέ- 

ναις αὐτῶν δυνάµεσιν, ὧς ἐν τῇ Φεραπευτωῇ πραγµματείᾳ 
μἐμαθήκαμεν. . 

οἳ 

Συ. 

ο - 2 . , - 

Γκ προσαγωγῆς τάναντία τιρυσάγειν καὶ διαναπαύέιν. 

απ Ἰά ποη {εοετῖ, αἲ α]ο οετίε πποᾷο εἶ πΟοΠΠπΠΩ αι 

ᾳποά Ρείπιο ἀπιασιπαιοπῖ οαρία γυεγιιπη]α νυ]ίαπι {αεγέ 

αρ/απε Ιοηςσίοτ]5 Τεπιροτῖς εἰ Ῥετ {ε εἳ τιπα ΟΠΠ α115 οοΠ- 

ἰεπιρ]αίίοπε α[Γεηίίεις, τεπι χαγο ν[απα, Ρετίπἆᾳ ας [Π Ρ]6- 

χαπια ααῖ α[ϊάπο οοπ[ρίσεγοίας, ἔεπιετο οε]ερναί,. Αἰηαὶ 

᾿Πεείαταπα ἁ]ιάϊα Ἠϊπο πιακίπιο οτία ε[ε Ῥατ ε[ῖ, Ποηηηῖ- 

Ῥα5 {[αρίιεπίαο ορίπίοπεπι αΠεοίαπίάρας Πρῖφαπε πἰπαῖππι 

ἱτιρπεπίραςδ, 0ο νοτ]μπ]ία νῖ[α {πετῖηῖ, «ποπ [αερῖας 

παπα οὔπι τητ]{1 εοη{ἀθταία, νετα ε[[ο οτεἀεπίῖρας. Όπεπι-- 

αάπιοάμπα Ὑετο πμπο ἆε Πρπϊβοβίϊνο ῬΡταεοερίο εχεπηρ]ϊ 

Ίοοο {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ {6οΙπη5, Πα 4ποφαο 1ῃπ οιτα[Ινῖς πα]]απι 

εοτιπα, 4παε ρυ[β]]α ε[ἴε νιάεαπίατ, [ρεγπεπάαπι ε{ἰ, πε 

Ίεπιετε αἴᾳπο Ιπεχρ]οταίο ἀῑοιῖ ἀρ[ογαπι {αομ]ΠαΙῖρις 9Υ6- 

ἀεπάσπα, τα ἵπ Ἠρτὶς ἆθ πιεἰμοἆο επταπάϊ ρταθοερίπηας, 

ΧΧΙΧ. 

Ῥετ αἀ]εείίοπεπι εοπίγαγία αἀλίδεγε ει ἰπεεγοιε[εετε. 



05ά 1ΠΠΟΚΡΑ4ΤΟΤΣ ΕΠΙΗΜΙΠΟΝ ΣΤ 

Εά. Οµανι ΣΧ. [419. 414.] Γά. Βαῇ, Υ. (45. ) 
Θεραπευτικὴν συμβουλὴν καλεῖν ἔξεστί σοι καὶ μην 

αὐτὴν ἐπιδεικνύναυ, τό τὲ μηδὲν ὑπερορᾷν καὶ τὸ μηδὲν. 
3 ” / 3 . / / ΄ ρω / 

Σεκ, παῦαπερ ἔπι παραδείγματὺς τινος τουτου του λόγου. 
- ” 3 -” ς ” ε -” ”, 

τῶν γοῦν ἐθῶν, ὡς μικροῦ παραδείγματος ὑπερορῶσιν ἔνιοι 

τῶν ἰατρῶν, μηδεμίαν απ αὐτῶν ἔνδειδιν εἰς διαφορὰν ὧὲ- 

ραπείας ᾖγούμενου γίνεσθαι, τινὲς ὃ᾽ οὐχ ὑπερορῶσι μὲν, 

ἀπὸ δὲ μοχθηρών ἐθῶν ἐνίους ἐπὶ τα ἐναντία μετάγειν ἔπι- 

χειροῦντες ἀθρόως, οὐ σμικρὼ σφαλλονται. χρὴ δὲ οὔτε 

ὑπερορᾷν αὐτῶν οὔτ ἀθρόως µετάγειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ βραχὺ 
3 λ -” ’ ᾿ / ιό ΄ 3 μ 

καὶ μετὼ τοῦ διαναπανυειν [414] αὐτούς. διττῶς δέ ἔστυ 

τοῦ διαναπαύειν ῥήματος ἀκοῦσαι. καθ ἕνα μὲν τρόπον, . 

ἵνα μὴ µόνον τοὐναντίον ἔθος κατὰ βραχὺ μεταάγωμέν τι- 
3 . ᾽ ε«. ΄ ο Ι λ 

γας, αλλὰ καὶ μεταξυ διαναπανωµεν ὅλην την μεταβολ]ν, 

οἷον ὅταν ἐξ ἁργίας ἄγωμεν εἰς τὰ γυμνάσια, πρῶτον μὲν 

ἀπὸ τῶν βραχυτάτων ἀρξύμεθα καὶ κατὼὸ βραχὺ ταῦτα 
παραυξήσοµεν, εἶτα παραβαλοῦμέν ποτὲ μίαν Ἠ καὶ δύο 

« 3 , 5 ” ” 

ἡμέρας ἀργάς. καθ ἕτερον δὲ τρόπον ἐστὶν ἀκοῦσαι τοῦ 

Οπταίναπι οοπΠΙππι αίφο [αἱαῦτο Ἠοο ΠΡΙ αρΡρε]]ατε 

Ισεί, Ἡἱρροογαίεπιαμε 1άά, αποά ργίμς ἀῑχεταί, ΠΙΙΙ 

πορ]ίσετε εἰ πΙ]]] {επιετο 1π Ἠοο ΓΕΓΠΙΟΠ6 γε] εκεπηρ]ο 

ἀθο]ατατθ. Οοπ/[αείιάῖπες Ισιίατ, αἱ τεπι Ῥα[]]απή ποπ πα 11 

πιθάίοογαπι ἀε[ριοίαπῖ, ππ]]απα αἲ 1ρῇφ 1ΠάΙοαΙΟΠΕΠΙ, αἴῑαθ 

ππεάεἰαπα οοπιπιπ{εῖξ, οτΙγὶ αγριίταπίες. Αί αἲΠ πος οοη- 

ἐεπιπιπί αυϊάεπι,. α Ῥτανϊς Υετο οομ[αειιάϊπῖρις ααοδάαπι 

αἆ οοπἰτατίας περεπίο ἰπαάποθιτε οΟΠΑΠΙΘ5 Ἠοῦ ἨΠοάῖοο ϱΥ- 

Τοχθ {εποπίας, αμαπάοφυΙάεπα ηεφιιθ 1ρ[α5 πεσ]Ίσοτα, πεπθ 

Παἰϊπι ἱταάποετο οοπνοπΙῖ, Γεά ραι]αίῖπι οἱ 1ρ[ο8 1Π{εγαιιῖθ-- 

{εετο Ρεγπη({ειάο. ΒΠατίαπι απ[επι νειραπι ἐπεγφμίε[οεγε 

ΙΠπίεἱ]]σεγο Ρο/[ἵαππμ8: απο οπϊάοπι πποάο αἱ ποή [οἰααι 1 

εοπίἰτατίαπι οοπ/{αεἰπάίπεπι ραι]αίϊπι αᾳπος {ταπςΓετααβ, 

[οὰ εἰ απίε(ααπα απίνοτ[α πιπίαίΙο [αοία ΠΠ, απίες ποπ ία-- 

ἆππι απε[οαπιήδ, τί αµαπάο επ ο{ἵο αἆ εχεγοΙ[αΙοηες 

οοπγογήπιας, Ρτίπιαπα φπἰάεπι α Ῥγονί[απιῖς Ἱποιρίοπιας, αἱ- 

ᾳµε ραυ]αίῖπι Ἠας αἀααρερίπιας, ἀεϊπάς ΠοππΙΠ( παπα παπι 

νε] εἰῖαπι ἆποςδ οἱΙο[οβ ἀῑε ΙΠίεΓΡοΠΕΙΠΙΙ5:; αἰίετο Ππιοάο 



ΚαάΙ Ι44ΗΝνΟΤ ΕΙΣ 4γΤΊΟο ΤΠΟΜΝΗΛΜά Β. 055 

Εά. ματι, ΤΚ. [414.] Ἐά. Βα[, Ῥ. (465.) 

διαναπαύειν, ὡς ἀντιδιηρημένου τῷ προσάγειν. ἵν ἐφ ὧν 
μὲν οὐκ ὂν ἔμπροσθεν ἔθος ἐμποιῆσαι βουλόμεθα, προσά- 

Ζωμεν αὐτὸ κατ ὀλίγον, ἐφ ὧν δὲ τὸ πρότερον ὑπάρχον 

καταλῦσαι, κατὰ βραχὺ πάλιν ἐπὶ τούτων ἀναπαύωμεν. 

. 

Τῷ ὄπισθεν κεφαλῆς ὀδυνωμένῳ Ἡ ἐν µετώπῳ ὀρθὴ φλὲψ 

τμηθεῖσα ὠφέλησεν. 

Οἳ παλαιότεροι τῶν ἐξηγητών ὠφέλησὲν ἐπὶ παρελή- 

λυθύτος χρύνου /εγραμμένον ἐπίστανται. καὶ φασί γὲ τὸ 

μὲν ὠφελεῖ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς γεγράφθαι, καθολικὴν 
ἀπόφασιν ἐν τούτοις ποιησαµένου τοῦ παλαιοὺ. τὸ ὃ᾽ 

ὠφέλησεν ἐνταῦθα πρὸς ὑπόμνησιν αὐτῷ γεγραφύτος ἐπί 

τινος ἑνὸς, ἵνα ὅταν ἐπὶ πολλῶν πειραθῆ τοῦ βοηθήματος, 

ἀποφήνασθαι τολμήση καθόλου περὶ αὐτοῦ. ὅἥλον ὃ᾽ ὅτυ 

Ίαεο νος, ἰπτεγφμίε[οετε, Ιπίε]]ρεπάα ε[ὶ, ἵαπιφπᾶπι 1] 

νο6ΙΡο, αἀλίδενε, οοπἰχατία Πες αἱ Ιπ ᾳἱοδ αὐαο Ρτῖ8 

Μαιά Ιπεταί, οοπ[αείαάίποπα Ἱπάαοεγα γο]απηας, 1ρ[άΠι ΡαΙΙ-. 

Ιαππα Ἱπάποαιηαδ: α ᾳπ]βς νεχο Ῥτίαςδ [εγναίαπι ΤΕΠΙΟΥΕΓΕ, 

ραπ]α[ῖπι τατίαπα οὗ 1ος ᾳπἹε[οετε, Ίοο οα[ί ἀείίπετο Ἰα- 

Ῥεαππις. 

ΧΧΧ. 
Ῥο[εετίογα οαμὶεὶς ἀο]επίεπα ἵπ ]γοπίε τεοία νεπα Ἱπεί[α 

᾿]μυῖε. 

γείετες ΙΠίετργείες Ἠοο νετραπι, ]μυῖε, 1π ΤΕΠΙρΡΟΤΟ 

ΡταείετΙίο [οπρίμπι ασπο[οιπῖ ἀἰοαπίαο 1π αρλογί[πηῖς, 

Ίμναε, Ιπ Ῥτας[εΠΙΙ ΙΕΠΙΡΟΓΕ Γοπρίαπι ε[ἴε, απίῖᾳιο πιαρῖ- 

Πτο ἵπ εο νο]ημπ]πε οοπιππΠθπα Γεηίεπίίαπα Ῥτοπιπ[ϊαπίο, 

Ἠοο απίεπι Ίοσο εαπι αἆ Ρτορτίας πιεπιοχίαο Ῥγαε[άϊαπι ἆε 

πο αποάασι, πψῖε, [οτρίιῇε, αί Ρροβεα, οσα 1π πω] 15 

Ίου τεππεάἴαπι : οχροτίως εἰ]ει, ἀρίαπα 1π απῖνεγ[απι Ῥτο- 

πηπ]ραγε απάοτοί; οοπ/[ίαί απίεπι γεπιεάΙμμι Ίοο Ἰοσα]ε ο[[ο 
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Ε. Οπατί. ΙΧ. [Γ411.] τά. Ρας, λµ. (4 05.) 

/ ε) λ ’ ” 3 Δ ” 

καὶ τοπικὀν ἐστι τὸ βοήθημα τοῦτο καὶ ἀντισπαστικὸν ἐπὶ 

ταναντία. τὴν δὲ ὀρθὴν ἐν μετώπῳ φλέβα καὶ πρὸ τῆς 
ανατομῆς ἐναργῶς ἐστὶν ἐδεῖν, ἡ δὲ ἀνατομὴ συῤῥεῖν ταῖς - 
ἑκατέρωθεν αὐτὴν ἐπιδείκνυσιν. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἔνιοι περὶ 

αν ο. ρα. ῃ ο) 3 λ ο) λ 
τῆς τομής ὢήθησαν λελεχθαι το ὀρθίη, ου γαρ διὰ το 

σχῆμα τῆς τομῆς ἡᾗ αφέλεια γίνεται τοῖς ὀδυνωμένοις, ἄλλα 

διὰ τὴν κένωσιν τοῦ αἵματος. 

; 

λα. 
- « ; - ᾗ ., 

4ἱ διαδέξιες τῶν ὑποχονδρίων, ἐξ οἵων εἰς οἷα καὶ ἄλλαι 
 α - ” , 2 ή 

καὶ τῶν σπλάγχνων τῶν φλεγμονῶν οἷα δύναται, εἴτ ἐξ 
/ Δ 3 ε. ω) 

ἵπατος σπλὴν καὶ ταναντία καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

3 ιά 5 5, 5 

Οὐ μόνον ἐξ οἵων καὶ ἄλλαι γεγθαμμένον ευρίσκοµεν, 
ἀλλὰ καὶ ἐξ οἵων οἷα ἀλλοιοῦσυ καὶ ἐξ οἵων οἷα ποιοῦσυ" 

ὸ ’ . ” « -” 

καὶ τὴν μὲν πρώτην γραφὴν οἵ τὲ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν 
5” Σε ω Ν 2” ὁὖς. 5, 3 3 ” ο 9 

ἴσασι καὶ Βοῦφος. τὴν ὃ᾽ ἐξ οἵων οἷα αλλοιοῦσιν, οἳ περὶ 

Σαβινον καὶ «ιοσκορίδην. τὸ ὃ᾽ ἐξ οἵων οἷα ποιοῦσιν οἱ 

εἰ αἆ οοπίτατία τονυΜοτίαπι,  Πεοίαπι ααΐοπι ἵπ {γοηῖο 

νεπαιι εἴ απίο ἀἰ[[εοίίοπεπι ενἰάθπίοτ οοη/[ρίοετα΄ 116αί; 

1[ίαπι Ψετο ππα ΟΠΠ 15, Ύᾳαο πίτῖπι(πο αὀ]ασοεηξ, σοἩ- 

Ππεπίεπι ε[]ο ἀπ[[οοιῖο ο[εμά]. Ἡαιά Ῥεπο ἰσίίαν α]άαπι 

απο Υοσσπι, γεεία, ἆ6ε Ιποίποπο ἀῑοίαπι ε[[ο απππιαη!, 

πο(ιε επἶπι Ῥτορίεν [εεί]οπῖς Βραγαπι, [εὰ ρτορίον Γαηριιῖ-- 

πῖς ε[Πα[Ποπειι  ἀοἰεπίρας Ηλίας αΠετίαγ. 

ΧΧΣΧΙ. 

Επεεριῖοπες Ῥγσεοοτάίογµπα, εω φιεΐδιμς ει αἰία οἳ υἱ/οεγιηα 

ὑπ [απηππαἰοπιίτη , ομαϊία ρο[]ωπὲν [τυε εὉ Πεοογε [ἶεπ εἰ 

ε εοπιγατἰο εἰ φμαεομιφμο [ει] ηποςἱ. 

οι Γοίήπα. εκ απα]ρας οἱ αἶαο [οπρίάπι Ἰπνοηί- 

πηὰδ, Γεἆ εἴατα, εκ απαραςδ απα]α αἰίεταπὶ εἰ οκ αμα]]- 

Ρας απα]ία {αοϊαπί,. Αο ρτῖπιααι ααἰάοια Ιοσίίοπθεπι επαί-- 

ταίογες ασπο{οιπῖ οἳ Π{15; απο νετο, εκ απα]ἶδιις αικ]ία 

αἰιεταπῖν Φαρίπι Ειο[οογ]άΐδαιε Γεοίαίοχεδ; 1γοῖ απίειη ' 
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Εά. Οµατι. ΤΧ. [141 415. ] Εά. Βα8, γ. (405. 400.) 
περὶ τὸν -«Ίύκον. ἔστι δὲ τῆς παλαιᾶς 7θαφῆς ᾗ διάνοια 
καθολικόν τι διδάσκουσα, τῶν ὃ᾽ ἄλλων, ἓν μέρει περὶ 
γὰρ τῶν καθ ὑποχόνδριον διαδοχῶν ἀποφαίνονταυ μόνον, 
οὐ περὶ πασῶν. ἅμει- (466) νον δὲ ἕν οἷς ἐγχωρεῖ καὶ 
ἄληθές ἐστι, τὸ καθόὀλου μᾶλλον ἡγεῖσθαι διδάσκειν αὐτὸν 

οὐ τὸ κατὰ µέρος. ὃ μὲν οὖν καθόλου λόγος ἐστὶ τοιοῦτος. 

[415] τὰς δὲ διαδοχὼς ἐπισκέπτεσθαι προσήκει, τάς τὲ 
καθ᾽ ὑποχόνδριον καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας, ἐξ οἵων γίνονταν 
παθών 3} μερών εἰς οἷα µέρῇ τὸ καὶ πάθη, καθάπερ ἐφ 

ἧπατύς τὲ «καὶ σπληνύς. αὐτὸς γὰρ ἐμνημόνευσε- τούτων 

᾿ἔγεκα παραδείγματος, εἰδότων ἡμών ἐπικινδύνους μὲν εἶναι 

τὰς εἰς ἧπαρ ἐκ σπληνὺς, ἀκινδύνους δὲ καὶ πρὸς ἀγαθοῦ 

μᾶλλον, ὕσαι διαδοχαὶ νοσημάτων ἄφ ἥπατος εἰς οπλῆνα 

γίνονταυ. πάντα δὲ τὰ περὶ τῶν ἀποστάσέων ἅς τὲ ἤ φύ- 
σις είωθε μόνη ποιεισθαυ. καθ. ἑαυτὴν, ὡς 9, ἡμεῖς, 1} μετ 

ἐκείνης τἡ µύνοι, κατά τε τὸ περὶ χυμῶν καὶ τὸ δεύτερον 

τῶν ο ῆς προεξήγηµαι» καὶ ἄλλαι δε τινές εἰσι 7ρα- 

φαὶ παρ ἂς ἔγραψα, κατά τὲ τήνδε καὶ πολλὼς ἄλλας ῥή- 

ἀ[αῖιρα], εκ απαΠρις ᾳπα]ία [αοἰμπῖ, δε απἰῖᾳπαο Ἰεο[ῖο- 

η] Γεπίεπί]α ΟΟΠΊΠΙΙΠΟ αποάόαπα οἀοσεί, αἰαθ νετο ρτῖ- 

ναϊίαπι: ἆ4ε εχοερίιοπΙρις επῖπι {ο]απα, πας 1Π Ρταεροχά[]5 

Ώμπῖ, ηοπ ἆο οπιπῖθιις Ἰοφπαπίαν.  βαϊας ε[ απἱεπι, αδί 

Πεν ος νοχΗπ](αε ε[ι αγρἰ(γατϊί Ηιρροοταίεπι ϱΟΠΙΠΙΙΠΘ 

Ροίαδ, απαπα ργϊναίαπι ἆοουππεηίαπι Ίγαάεχθε. ΟΟΠΙΠΙΜΗΙ5 

Ιἴαμε {6γπιο ἴα]ῑ ε[ί: εχοερίῖοπες απίεπα οοπ/άεχαγε 6ΟΠ- 

νεπῖΐ οἱ 1π ΡΓΔεοοτά1Ι5 εἰ 1Π αἱ οπιΠΙΡΗ5 ππριηὈχ]5 οτίας, 

ες αοαπίρις αΠεοίῖρις απἲ Ἰοοῖς, 1π απο α[εοίας εἰ Ίοσα 

Βαπί, υϊ Ίη Ίεοοτε ας Ἰεπα. Τρία επ Πογαπα εκεπιρ]1 

οαυ[α πιεπιῖ,  πορῖς Γεἴεπίῆβας εκ ειπε 1π΄ Ίεοις εχοε- 

Ρίῖοπες Ῥεγίοι]ο[ας ε[ἴε, ἀῑ[ογιπαϊπθ αἰί6ῦὰ Υάςατο, Ροίίαδ- 

ᾳπε πΠ]]έ5 ε[ἴε, ααεοππήαε ΠΙΟΥΡΟΤΗΙΑ ἱγαπ[αμπήοπεςῬ αἩ 

Ίεοονε 1 Ἰεπεα Παηί,  Όπιπία Ὑετο, α4αε αἆ αΡ[οεί[ἴας 

Ῥετποεμξ εἰ αος παίατα [οἱα Ῥετ {6, ϱΜοξᾳτε Πο8 ααἲ ππᾶ 

επι Ἱρία πιο] τί οοπ/πενης εἰ 1π Ίμτο ἀε [μσοις εἰ 1Π 

Γεοιπάο ἆε πιοτρί Ῥορι]ατίρας {[αρετία εκρ]απανίπιιδ. 

Αἳθε 4µοαθ Ἰεείίοπε» Γαπί Ρταείετ εδ, Ιαδ 1 Ἠοο οἱ 



΄ 
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Εά. ΟΠατῖ. ΙΧ. οΓα1σ.1, Γά. Ῥαῇ, Ῥ. (406.) 
σεις. ἀλλ ἐγὼ κατ ἀρχὰς εὐθέως ὀλίγων ἔφην μνημονεύει» 

ἐξηγήσεών τε καὶ γραφών, ὅπως μὴ πολλὰ γίνωνται τὰ τοῦ 

προκειµένου γράμματοξ ὑπομνήματα. : ’ 

1β.. . 
᾿ντισπᾷν, ἦν μὴ ᾗ δεῖ ῥέπῃ, ἢν δὲ ὅπη δεῖ, τουτέοισι δεῖ 

στομοῦν, οἵως ἕκαστα ῥέπη. 

"Ἔμαθες ἤδη καὶ περὶ τούτων, ὧς ἀκτέα μὲν ἐστιν 

ῥέπει τῶν συμφερόντων χωρίων, ἀποτρεπτέα δὲ καὶ ἄντι- 

σπαστέα τὰ μὴ καλῶς ῥέποντα. τὸ δὲ στομοῦν εἴρηκε νῦν 
οὐχ ὡς ἐπὶ τῶν ἀποσκημμαάτων εἰώθαμεν λέγειν, αντὶ τοῦ 

διελθεῖν σµίλην }ενικώτερον δὲ τούτου, καθὸ καὶ τὸ ἄνα- 

στομοῦν περιέχεται καὶ φλέβας ἡμῶν αναστομούντων ἐν 

αἱμοθῥοῖσι καὶ τῶς διὰ ῥινῶν ἢ μήτρας κενώσεις. καί τινας 

σύριγγας ἐκ χρόνου μὲν ἑκανοῦ συνήθεις, ἐστεγνωμένας δὲ 

κατά τινα καιρὀν. καὶ ὃν ὥτων δέ τινος ἐκκαθαιρομένου 

ἵπ ας πππ]ς ]οεῖς αἆ[ετῖρα: [εά εσο ΠπΙΠο Παπ ππθ 

Ῥαΐἳσα5 Ἱπίεγρτείαίϊοπες ἸεοίΙοπεδαπε πιεπποταίαταπι ες 

Ρτοπι{, ηο Ηπ]ιδοο Ηρεϊ Πεγεπέ οοπιπεπίατία. 

ΧΧΣΧΗ. 

Πενεί]ετε, [, «ιο ποπ οΡοτεεῖ, υεγβαί; [πῃ αμίεπα, 9ο 

οροτιεῖ, 5 οΡοτίει αγετίτε, Φιεπιαάπιοάμπαι [ιρμία 

νεγβιΠῖ 

Δίας Ίαπα εἰ Ίαεο ἀῑάϊοι{α, ἀποεπάα Ρρίαπε ε[ἴε, απο 

νειριηῖ, Ῥες οοπγεπΙεηίες τοσίοΠες; ἀγετίεπάα απίεπι αἱ- 

ᾳπε τεγε]]επάα, 4Ἡαθ ΠΟΠ Ῥεπε νεχραπί. Αρεττε αιίεπι 

ἀῑσίέ πιπο, ποη αἱ ἵπ αρ[οε[Πριας ἀῑεεγα οοΠΓαδνΙπις, Ῥτο 

εο αποά ε[ὶ [οαρτο ἀῑνίάετε; Γεά ἵπ οοπιπιαπ]οτί Πσαι[-- 

οαίο αεοῖριίαγ, {89 4ᾳαπο τεοε]αάετο οοπίϊπείασγ, εἴ νεπας 

ποβῖς 1Π πιασ][οῖ εἰ γεπας πα[ αἴπε αἰετ, ααμπι ρε 

Ἠαες 1πεγα ενασΠαηας, τεο]ιάεπίίδιις αἱ Π[ία]ας αἱηαας 

[ας Ίοηρο ἴεπιρογε ῥραΐετε οοη[μείαδ, [εὰ αἰἶααια ἆά οα[α 



ΚάΙΓΓαά {ΗΝΟΙ ΕΙΣ αγτο ΤΠΟΜΝΗΤΠΜΑ4 ἩὮ. 059 

Εὰ. Οἶανι, ΤΚ. [415.] Εά, Βα[. Ύ. (466.) 
συνήθως τὼ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον, ἐπισχεθείσης αθρύως τῆς 

κεγώσεως ἐλίγγου καὶ σκοτώσεων ἐπιγενομένων, ἐρεθίσαντες 

ἐπ᾽ ὧτα διὰ τῶν ἀναστομωτικῶν φαρμάκων, εἴδομεν εὐθέως 
ὠφεληθέντα τὸν ἄνθρωπον. 

λΥ" 

Τὼ πλατέα ἐξανθήματα οὐ πάνυ τι κνήσµωδεα, οἷα «Σίμων 
εἶχε χειμώνος, ὃς ὅτε πρὸς πῦρ αλείψαιτο ἡἢ Θερμῷ λού- 
σαιτο, ὠνίνατο, ἔμετου οὐκ ὠφέλεον, οἴομαι εἴ τις ἕξε- 
πυρία, ὀνίνασθαι ἄν. 

ε πα { », ας ε Ν .- , 

κος ἐπὶ φύµατων εἴπομεν ὅσα υπο Όερμου γίνονται 

χυμοῦ, ταχυ κρίσιμά τε εἶναυ καὶ ἥκιστα πλατέα, τὸ δὲ 
” / ν 

ὑπὸ ψυχροῦ πλατέα καὶ χρόνια. κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 
ἐπίστασθαι χρὴ καὶ περὶ τῶν ἐξανθημάτων. . οὐ γὰρ ὅλ ( Χχρῃ: αι, ημ Ὢ ή ο μεν 

” ’ ; ” / 3 Ἆ ” / -” 

τῷ γένει διαφέρει τῶν φυµάτων, αλλὰ τῇ ποιότητυο τοῦ γεν- 
αρ 3 » ” / 

νῶντος αὐτὰ χυμοῦ. γεννώνταυ δὲ καδαιρούσης τὸ βάθος 

ορ[γιοίας. Εί απο ρεν αὖγες οετερτῖ ραγραπηεπία ε]ῖοεγθ 

[οΗ[ο, { τερεπίε ενποπαίίο [αρργεί[α Πί 4ο Ῥτοϊπάε νετ- 

εσυ οει]οταππᾳαθ {επεβργαο [αρεγνεπετίηῖ, { αἆ αιγοΒ πᾶ-- 

ἱεγίαπι Ῥετ αρογ]εηί]α πιεάϊοαπιεπία Ἰποϊίεπιας, Πἰαίἶπι Ίιο- 

πη]πεπα [αρ]εγαίυπαῃ ΠΟΥΕΤΙΠΙΠ, 

ΧΣΣΧΗΠΙ. 

Τιαείαε ρμ[μίαε ποπ αἀπιοάμπα ργμγἰβίπο[αε, φμα[ες Φίπιονι 

Ἠίεπιε ]ιαδεδαε, ομῖ ϱμμπι αἆ ἴρπεπι πιπβεγείμγ αμὲ οα-- 

Ιιάα ἰαυαγείμγ, ]μφαδαεμγ. } οπιέμς ποπ ]μυαδαπὲ, «Ὅμιο, 

{ αμὶς οαἰἰάα [οπιεπία αἀλίδιϊ[]ει, μεέαίεπι ρετοερί[]ει. 

Όιϊ ἆε {πρετοι]] ἀἰοεβαππαδ, αμαεοππααε εκ οα]ιάο 

Ἡππιοτε πα[οαπίας, οε]ετῖς νΙἀε]σοεί εα ]αάϊοα[ιοηπϊς ε[]ο, 

πο πιΙπΙπης Ιαΐα; εκ {π1ριάο νετο, Ἰαία αἴηιμο ἀαίατηα: «εᾱ-- 

ἀεπι ταίίοπο εἰ ἆε ρι/[α]15 ἀζεγεπάαπι ε[ῖ; πε(αθ επίπα 

ἰοίο 6επετε, [εά Ιαπιοτῖς αρίαδ σεπεταη1θ απαΠϊίαίαε, αἲ 

{πρεγοιι]ής ἀῑπετιπί. Ἐρετππαπί απίειι Πίτα ΟΟΓΡΟΓΙ8 



. 

060 - -ὉΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΕΠΙ{ΗΠΙΩΝ 1 
Εά. Ο1λας1. «ΤΝ. {[415. 446.] "χὰά. Ῥα[. γ. (166.) 
τοῦ σώματος τῆς φύσεως, ὥσπερ ἐνίοτε δὺ κρίσεως, οὕτω 

Γ 3 

καὶ δι ᾿ἀμοθέσεως ἐπὶ Τὸ. δέρµα. τοὺς μὲν γὰρ λεπτο- 
, , ΔΝ ς - ’ Ν -- 

[416 ] τερούς. τε καὶ υδατὠδεστέρους χυμοὺς διαφορεῖ λε- 

πτύνουσα. τῶν δὲ παχυτέρων ἐμπλαττομένων τῷ δέρµατυ 

καὶ μιᾶλλον κατὰ τὴν ἐπιδερμίδα πυκνὴν οὗ ξανθή { οµ Ἰν οὐσαν, ἔδαν Ίματα 

γἰνονταυ. καὶ τοῦτο συμβαζει μᾶλλον ἐκείνοις, ὅσοις πυ- 

κπγύτερόν τὲ, παὶ σκληρότερὀν ἐστι τὸ δέρµα. δυσχερὴς γὰρ 
ᾗ δι. αὐτοῦ «γίνεται τῶν παχυτέρων τε καὶ γλισχροτέρων 

” ... ν ε τσ -” ΄ -” - 

χυµμών : διέξοδος. οὕτως. οὖν καὶ τῷ «Σίμων τοῦ Ἰειμώνος 

ἐξανθήματα πλατέα γίνεσθαι, καθ ὂν ἂν χρόνον ἀξιολόγως 
θερμοδς τὸ σώμα, ονοῖς {θησαμένῳ ᾖ ἀλξυψαμένῳ 

παρὰ. τευρὲ. τῷ ὃ) ἄλλῳ χρόνῳ κατὰ τὸ βάδος ἔμειναν οἳ 

τῶν τοιούτων. ἐξανθημάτων αἴτιου χυμοί. εἶτα φησὶ μηδὲν 

αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἐμέτων ὀνίνασδαι.  πότερον ὃ᾽ αὐτὺς ὁ /π- 
πόκράτης ν ὃ συμβουλεύδας χρῆσθαυ τοῖς ἐμέτοις ἡἢἡ ἄλλος 

τις, οὐκ ἐδήλωσεν, οὐ μὴν οὐδ᾽ αναγκαῖον ἡμῖν ἐπίστασθαν. 
µόνον /ὰρ ἀρλεῖ τὸ γνῶναι τοὺς πρὸς τὸ δέρµα ῥέψαντας 
χυμοὺο δι ἐπείνου χρῆναυ κενοῦν. ἐπειδὴ πόθῥω πάλιν 

α1ῖοτος [εάες τεριχδαπία, αἱ ΠΟΠΠΙΠΠ(ΠάΠΙ Ῥετ εκογείῖο- 

επι, Πα εἴ ρε; ἀερο[ίίοπεπι α οιμίαπεας Ῥατίθ δυῦ- 

Ἠλογες ΠΒαπϊάόπι ἀπ]αίοτεδ(αο {α6σ08δ; εχίεπιαἩςδ παίατα 

ἁι[οπαές «ογα[Πποχίρας απίεπα ου, [εά ροίῖας ρε]Πεα]αε 

ερἰἀετπαῖδ, «411αε νοσβίας, πίροίε ἀεπ[ιοχί Ιπμαετε[οεμάβιις 

Ρυ/[ία]αε οχοτίαπίανς 14 πιασῖς 115 Ιποιάί, «ααἱοππαε 

«επ[ιουο αο ἀμπίοτε οαίε Γαπίς ἀΠΙοίι]15 ε[ὶ επΙά ρε Τρίαπι 

ΡΙΠδιΙογηὰ Γεπαοίοταπιφαο Γαοσογπι ἴχαπβίαδ, ἴπ Βυπο 

πιοάαπι Ισίίας εἰ ΘΙπιοπὶ ἨΠεπιο Ἰαία Ῥυ[ί]ας εβ]ογαϊῇ]ε 

παχγαί, 4ο {επρογο οογρας Ἰαναίίοπίριαδ πο απί ρτορε 

Ίρποπι Ῥογηποίο Ἱπβρηϊίον σα]ε[αοία . ΓΗ: αἰο ἵεπιροτα 

αιίεια Γασοὶ 1ὰ σεπας ρι[]αγαπα αιοίογες Ἱπί[ίεγίας ]αΗΠ{α-- 

Ῥαπί.. Πεϊπάε, Ἱπαπέ, ἀρίαπι παπα οκ νοπηΗδριις {τι- 

είππῃ ρενοερί[ε, Ὀίταπι νεγο ΠΗιρροοταῖες αἱ αῑας αδ-- 

Ρίαπχ νο Ποπίρας πά οοηΓα]αενῖέ, ηοι ἀεο]αγαν]τί; Υεγαπα 

Ἀε(ιε 14 [εἶγα πορῖς πθεοείῖο ε[: {απίιπι ἴ]]αά ποντ[]α. [α-- 

τδ ΠΕ, {ποσο αἆ ομίθπη νειβομίεδ Ρε εαπι ε[[ε ενασπα!)-- 

ἀο5:. παπι Ἰίοταπα αἆ 1π]πα οογροιῖδ τενια][Πο 1ρῇ5 να]ἀο , 
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αὐτοῖς ἐστιν ἡ εἰς τὸ βάθος ἀντίσπασις, ὡς ὅδιὼ γαστρὺς ἢ 

ἐμέτων ἐκκεγοῦσθαι. ἴσως οὖν οἰήση µε λέγειν µηδέποτε 
καθάρσει χρῆσθαι τῇ διὰ γαστρὸς ἐπὶ τῶν τοιούτων. ἐγὼ 
ὃ᾽ οὔ φημι τοῦτο, μεμάθηκάς γὰρ ἐν τοῖς Όεραπευτικοῖς 
ὠφελέίμους εἴναιυ τὼς καθάρσεις. ἐφ ὧν. Ἠἡ περιουσία τῶν 

χυμών ἐστὶ παμπόλλη. πρὶν γὰρ οὕτω κενώσαι, τὸ πλεονά- 

ζον αὐτῆς ἢ διὰ φλεβοτομίας ἢ διὰ καθάρσεως, ἐάν τις 

ἐκπυριῶν μόνον, ὅπερ ἐστὶ τοῖς “Θερμαίνουσι χρώμενος, ἐπι- 

χειρῇ : διαφορεῖν, : ἐπισπάσεται μᾶλλον Ἰ κενώσει διὼ τοῦ 
δέρμοτος" αλλ ἤ γὲ τῶν ἐμπεπλασιιένων 'τῷ. δέρµατε τιάν-- 

τως Θεραπεία ἐστὶ διὼ τῶν ἐκπυριώντων τε καὶ Θερμαινόν- 
των φαρμάκῶν, καὶ μάλισθ’ ὅταν ᾖ πλατέα. 'δηλοῦται γὰῤ 

ὁ γεννῶν. αὐτὰ χυμὸς οὐ θερμὸς οὐδὲ: λεπτὸς ὑπάρχων, 

ολλ). ἑκανὸς. σιαχὺς ψυχρός. :ἐμάθετε δ᾽ ἤδη καὶ περὶ 
τῶν φιµάεων έμπροσθεν ὡς τὰ μὲν αποκορυφοῦντα εἰδ 
ὀξὺ καὶ οἷον ὀργώντα Θερμῶν χυμῶν ἐστιν ἔγγθνα, τὸ δὲ 

ἐναντία φυχροτέρων. τὸ δ᾽ ὀργῷν αὐτὰ διά τὸ τῶν κνη- 
σμωδῶν καὶ τῆς οδύνης ἔνεστυ διαγινώσκειν. τὼ μὲν γὰρ 

Ἰοπρίπαπα ε[ί,. πῖ Ῥετ αἶνππι απὶ νοπηίπια ΕΥΔΟΠΕΠΙΗΣ, 

Φεὰ {οτίαπ πιο ἀἴσετο ρηίαβῖς πππη(Παίῃ ῬΠγραίίοπαο Ῥεγ 

αἶναπα 1π ἴαμρας πἰεπάππι εἴε,  Ἐδο νετο ποη 1 ἀῑσο; 

παπι 1π ΠἨρτίῖς ἆε ατίο εμταπά1, ἵπ ϱαἴρας οοτροτίρας ρετ- 

πηπ]ία Ἠπιογήπα οορία ε[, 15 πἰῖ]ες ε[ε ριγραίἴοπες ᾱἷ-- 

ἀῑοιβα: Ρργϊδφααπι επΙπα Πα τεάιπάαπίεπα ππαϊετῖαπαι ααῖ 

νεπαθ [εἴ[μοιιθ αιἲ ρηχραίίοπε ας εχετε, { Ίονεῃς, 

Ίου ε[ὶ οαἱ1ά15 πίεῃπς, 1ρίαπι ἀπεπίοτε οοπείισ, Ρ]15 αἰίτα- 

Ἠεῖ απαπι Ῥεν οπίεπα εναοιαβίξ, Θεά οσα Ιπῃαετοπίῖπι 

ΓμοσοχΏπα οιχαΏο Ρτοτ[άπα ρεσ {ος εἰ οα]]άα πγοᾷϊσαπαεηία 

"Ῥταε[αίαχ, ας Ῥταεοῖραο { Ἰαΐίαο Ῥα[ίπ]ας Γπεγῖπίς Πρημπι 

εβ επῖπι ααξΗπι ΓΙοςΙΠι ΠΟΠ οαΠάωπι, ΠοἩ Ίεππεπι, Γεά 

αἁπιοάιπι οταωπα ας {π]ριάωπι ε[ο, -ἆαπ νετο εἰ ἴπρει- 

οιι]οσίπι Γαρενίας ποἰΙίίαπι. Ἠαραϊβας, ααποά νίἀε]ῖοεί 1 

αεπίαπι {α[Ηρίαία εἰ νε]αίί {αγρεπία οα[άσγαπι Γπουογαπι 

σεπιῖπα [απΐῖ, οοπίχα [είε Ἱαρεηίῖα ΓΠρΙάογαπα, Τρία νεγο 

Ίιγσοτο οκ Ρτυσ]ία αἴᾳπο ἀοΐοτε ἀἱρποί[οετό Ποεί: πιοεχαίε 

σΑΤΕΝΟΙΣ ΤΟ ΧΥΠΙ. Ρ Ρ Ρ 
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μετρίως θἐρμὰ κνησμοὺς µόνον ἐργάξεται, τὰ ὃ᾽ ἐπὶ πλέον 

ἥκοντα τοῦ θερµαίνειν εὐθέως δάκνει καὶ ἄνιᾷ. 

λδ.. 

“Οκόσα πεπαίνεσθαι δεῖ, ἐγκατακεκλεῖσθαι δεῖ τἀναντία δὲ 
3 ο 

ξηραίνειν καὶ ανέῴχδαι. 

Καὶ περὶ τούτου πολλάκις ακηκόατε καὶ μάλιστα ἓν 

τοῖς περὶ τῶν ἐκπυϊσκόντων φαρμάκων, ὡς οὐ χρὴ διαφο- 
ϱητικὴν αὐτῶν εἶναι τὴν δύναμιν, ἀλλὼ τὴν ὀνομαζομένην 

ἐμπλωαστικήν. ταῦτα γὰρ ἀποστέγει καὶ συνέχευ καὶ ἀπο- 
κλείει τὸ ἔμφυτον Θερμὸν, οὐκ ἑώντα διαπνεῖσθαυ. πέττεταυ 

δὲ ὑπὸ τούτου τὰ περιετὠµατα. πάλιν δὲ κἀνταῦθα μὴ 
παρακούσητε μηδ᾽ οἰηθῆτε πάντα µε λέγειν τὰ δύσπεπτα 

καὶ ἴσχοντα πῦον μῇηδ᾽ ὅλως οὕτω Θεραπεύεσθαυ. σήπεταε 

γὰρ ἐνία τῶν τοιούτων ὑπὸ ἐμπλαστικῶν φαρμάκων ἢ διὰ 

µοχθηρίαν τῶν ἐργασαμένων αὐτὰ χυμών ἢ δι ἀσθένειαν 

επῖπι οα]ῖάα ρτατ]ίᾳς [οἶαπι εχοϊίαπί, [εᾷ γεμεπιεηῖας σᾶ- 

Ιε[αοιεπίϊα Παἰίπι πιογάεπί αἴᾳαε οοπἰτγ][ίαηε, 

ΧΧΧΙΥ. 

ΘΦμαεεμήφιε εοπεοφιὶ ορις ε[, οεε]ιμάἰ εοπφεπῖε; οοπἰγατία 

νετο επ[ιεσεατε αἴφιιε αρεγίγε. 

Γι ἆο Πῖς [αερῖις πο[ίταπι Γεπίεπίϊαπι απαϊν][ᾳς εξ 

ΠΙαΚΙΠΙε πΡῖ 4 ἀποεπίῖρας αἆ ΓαρριταϊϊοπεΠ) ππεϊοαπιεΠ[ῖθ 

Ἰοουέῖ [αηχας, ΠΟΠ ορογίετε [οἶ]]οεί εοταπι {αοι]ίαίεπι ἁἷς-- 

ουγ[οτῖαπι εἶε, {[εὰ ταϊεπ[οτῖαπη αἴαιο ἰπ]αε[ογίαπα, ἃ 

6ταεοῖς επιρ]αβίσαπι αρρε]αίαπι; Ίαεο επίπι Ἱπιρεάϊαπί, 

τεϊιπεηῖ αἴφαε οοο]πάπηί Ἱπβίαπι οα]]άαπι 1ρίαπι ἁβίατὶ 

ΠΟΠ ῬετηΙεΠ{]αΣ αἳἨ Ἰοο Υογο εχογεπιθηῖΐα οοπεο(αΠΠ{ΗΓ. 

0αεἰεγίπῃ Πιθ ΤΗΥΓΗΠΙ Ἰοο Ίοσο οναιά]ίο ας πο[ίε Ραίατε 

πιο οπιηῖα οποοοΐία ἀβιοί]α πα]]απιαπε ρᾳς Ἠαρεπίία Πα 

οπγαΤΙ ἀ41οετε. Νοππι]]α οπΙπι εκ Ἰ]ς επιρ]α[]οῖς 116 πηε-- 

ἀιοβπιεα1 ραϊτεβαπέ ααἲ Ρτορίεν Ἡππιογαπι 1ρ[α οΓεβΙ-- 
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τοῦ πάσχοντος μορίου, τὴν ἔμφυτον Ὀερμασίαν οὕτως ἔχον- 
τος ὀλίγην τὲ καὶ ἄθῥωστον, ὡς μηδ᾽ ἐπιχειρεῖν τῇ πέψει 

πῶν κατασκηψάντων ἐπ αὐτὸ χυμῶν. [4ιτ] ἐπὶ τούτων 

οὖν ἀμυχαῖς τε βαθυτάταις ανοίγομὲν τὸ δέρµα καὶ πολλά- 

κις γὲ καὶ διατέμνοµὲν ἄχρι βάθους, κατα πολλὰ µέρη τοῦ 
πεπονθότος μορίου, φαρμάκοις τὲ χρώμµεθα ξηραντικωτάτοις. 

ἐφεδρεύει γαρ ταῖς τοιαύταις φλεγμοναῖς ἡ καλουμένη γάΥ- 

γθαινα, νενικηµένης κατ αὐτας ἤδη καὶ πλησίον ἡκούσης 
τοῦ τελέως αποσβεσθῆναι τῆς ἐμφύτου Φερμασίας. ἐφ᾽ ὧν 

οὖν φλεγμονῶν ἢ ὅλωο ὄγκων ὠντινῶν οὐκ ἐν κινδύνω 
σβέσεώς ἐστι καὶ τελείας απωλέίας ἢ ἔμφυτος θΘερμασία, 
καὶ διὼ τοῦτο δύναται βοηθείας τυχυῦσα κρατῆσαι τῶν χυ- 

μῶν, ἐπὶ τούτων χρώμµεθα τοῖς ἐμπλαστικοῖς Φφαρμάκοις, 

ἅπερ ἐν αὐτῷ τούτῳ σαφώς ἐδήλωσεν εἰπών' ὅσα πεπαί- 
νεσθαι δεῖ, τὰ ὃ᾽ ἐγγὺς ὄντα τοῦ γαγγραινοῦσθαι καὶ τὸ 
ἤδη σηπόµενα, τὴν ἀρχὴν οὐδὲ δεῖ- (4607) ται πεπαίνε- 

σθαι. διὸ τὰ μὲν, ὡς ἔφην, κενώσεσί τὲ διὼ μυχῶν καὶ 

Ώππι Ῥγανιίαίεπα απί οὗ α[εοί ππεπηρτΙ ΠηῬεοϊ]]αίθια 1π-- 

βεπΊἴαπα οοἱογεπι, ία ρυβ]]απα αερτύυπηφτιο Παβεπίϊ, τί 

πθφπε ἨΠπποσωπα 1π 1ρ[απα ἀε]αρίογαπα οοΠοοοΙΙΟΠΕΠΙ α5σγε- 

ἀἰαίατ. Ῥοττο 1π Ἠοταπῃ οµταϊῖοπε [οατιβποαΙοπῖρας αἰ{]ι-- 

πηῖς ομίεπα τε[οϊπα(πιας εἰ ΡΙεγαπιαε αι αἆ ῥτο[απάαπι 

1η πηπ]{15 α[εοίῖ πιεπιργί ρατρας ἀ1[εοαπιπς, πιά ἱσαπαϊπ]-- 

Ῥηδαιιο [οσαπ 1 [Πωῖς ήπια, Πα]αθπιοᾶί παππφαο Ἱπῄαπι- 

πιβΙοπῖβα5 64ἨΡΤάΕΠΑ Ιπιρεπάεί, αὐ 1ρῇ96 ἀενίοίο Ίαπι αο 

Ῥτορε αἆ Ρετ{εοίαπι εχβΙποίΙοπεπι αεοεἀεηίε οαΊοχθ Ιπᾳεπῖίο, 

ἵπ οαπἶρας ἀσίίαν 1πΠαππιαΠοπῖρας απί οπιηῖπο ϱπίρας 1Π 

ἑαπιοτίρας Ἱπηαίαπι οπ]]ἆμπι ποπ αἱ εχβιπρααίατ {απᾶτίας- 

ατιε αρο]εαίατ Ῥροτίου]απι [αρῆί, αἴφπε 14εο τεπιθάῖο α- 

ἨΡΊίο ΥΙποετο Ἠππιογες Ρροίε[ι, αἆ 1 Ρεπας νυ]ῖα πιεά]σα- 

πιο] επιρ]α[]οῖς π{Ιπιασ, 4ιαε ρετ Ἠαεο Υετρα πιαπ]{ε[ια 

4εε]αχαν]ί Ιπαπίεπς, «Παεοππ(ιε εοποοφμῖ ορᾳς εΠ. Αί 

αµαε αἆ 14 ἀενεπεγιαπί, υἱ πιοκ 1Π ῥαπρταεπαπι οα[αγα βπί, 

εἰ Ύαε Ίαπι οοπιρι!γε[οαπῖ, ΓΠαΙῖΠι Πε(ε 6ΟΠΟΟΟΙΙΟΠΟΠΙ 

ῬοΠιαἱαπί. ἸΤάοΐτου αῑῖα ααῑάεπι, αἱ ἀῑπΙ, εναοιαΠοπίβας Ρεν 

Ρρρ 
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- / 3 . Δ Ξ 

τομῶν καὶ Φαρμάκοις ἰσχυροτάτοις θεραπεύομεν.. τὰ ὃ 
3, ’ ” σ ’ 

ἤδη σηπόμένα τέμνομέν τὲ καὶ καἰομὲν. παλῶς οὖν τροσε-. 
ο Ν . ο Π 4 

ϐηκε, τὰ ἑναντία δὲ ξηραίνειν καὶ ανεῴχῦαυ, τουτέσει τα 

μὴ δεύµενα διαπυϊσκεσθαν. χρσία: γάρ ἐστιν ἐπὺ τῶν δια- 
ΓΙ 

3 -” 3 .) Γ΄ ’ « 

πυησάνεων,. ἀνεῴχθαί τὸ τὰς ἐκροᾶς ἁπασας καὶ ξηραΐνδ- 

σθαι τὰ πεπονθύτα μόρια. δηλον οὖν. ἐκ τούτων 'οὐκ ὁρ- 

ὧα ὑπ ἑνίων γεγράφθαι, ὅσα Σηοαίνεσθαιν πατακεισθαυ 5 γ ) ν 
-- ρ ΄ ’ Ν ” μα] 

δεῖ, τουτέστιν ἠσύχάζεν κατακείµένα.. πρὸς γαρ τῷ σµικρον 
- - Ω ς Ν - ΄ ἤ 

εἶναι τοῦτο. καὶ πρόδηλον ὡς μὴ" δεσθαι πεφροντισµένως 
ε 3 ο Ν ε / , τι ὃ [ Φος σ 

ὑπὲρ αὐτοῦ τὸν. /πποκρατην γραψαυ καὶ} αντίθέσις ἐδή-- 
΄ Γ Δ ᾽ - 

Ίωσε μὴ πρὸς: τὴν κατάκλεισιν, ἀλλὰ. προς τὸ Ματακεκλει-- 

σθαι 7εγονυῖαν. «τοῖς γὰρ κατακἐκλεισμένοις καὶ ἄποστεγο- 
3 ἃ Δ « ή 

µένοις ἐναντία τὰ. διαφορούμενά τ. ἐστὶ καὶ τὰ Ἑηραινύ-- 

μενα. ταύτῃ τῇ ῥήσει τινὲς συνώπτουσι τὴν «ἐφεξῆς, καὶ 
; 35 . ή .. Π 9 Δ ΜΗ π - 

µάλισθ ὅσοι βούλονται 7εγράφθαι μετὰ ταύτην, τὺ οἷον 

ὧσθ᾽ ὅλον τὸν. λόγον εἶναι τοιοῦτον.' ὅσα πεπαίνεσθαι δεῖ, 

ἐγκατακεκλεῖσθαυ δεῖ. τάναντία καὶ ξηραίνειν καὶ ἀνέῴχθαι. 

[οαπϊβοαίίοπ6ς. οἱ. Ιποῖ[οπος πιαζΙοαπιοΠ!ἴδητιο να]εμ ή [μιῖς 

οΠταΠΙ15: ἆλά Υεγο Ίαπι Ρηῖγία τουϊάἵπιας ας ΡεΓΗΤΙΠΙΠΒ, 

Βοοίο Ιἴααθ αἀ]εοῖί, οοπἰχατῖα νοτο εχῄῃοσαγε 4ο’ αροχῖσε, 

Ίου οε[ι [ἀρριχαίίοπαο ἨΟΠ οβοηίῖα: ορια5 ε[ι επῖπι 1Η Πο 

αὐπη {επ δ5. Γαρριταίίοπεπα ΟΠΙΠε5 οχ]{ις τεοἰαάεναο αἷ- 

Γοοίαφας ππεπ]ργα. ατοε[ασετε. Ἐκ : Ἠ6 Παμε ραίεῖ, ἨΟΠ 

τοείο ϱ απἱραδάαπα [οπρίπα ε[[ε, ᾳπασεππ(ἁς εκβεσατὶ 

ορι5 ε{ι, Ίασορο οροτίεί, Ίου ε[ὶ Ἱπεεμίῖα απε[οεγε: Ῥχαθ-- 

ου. 1 επίπχ «αοά εχίραιιπι αἀοάάαπι ε[ὶ αο ππαπΙ{εβαπα, 

μἳ αοοιγαίε 49 {ρίο Πἱρροοταίεπι {ογίρετε ορας πο ε[[ας 

εἰ ορβροΠ!1ο  ἁρ[α ἀεο]αταί, οπαθ πο νερο Ἰαεεγτε, [εᾷ 

νοοὶ οεε]μ[α :«ε[]ε τε[ροπάαί: οεο]π5δ παππφαθ  οἱἳ οομΙβί- 

5 οοπἰτατία ΓαΠέξ ᾳαα ἀῑσεταπίαν αἴφιε Ποσοαπίατ. Ἠπσῖο 

[εγπιοπί ααἱάσι [{εφποπίοπι οορι]απέ εἰ ππακίππε οἱ Ροβ: 

νοσεπι απο, φιμεπιαάπιοάμπα, [οπρίαπι ε[[ε νο]απὲ, τί ἴοία 

ογα[ῖο 1ία [ο Παβοαί, ᾳπαεεπή(αε οοποοφαί ορας ε{, οσο] 

οοηγεπῖξ, οοπἰτατῖα Υετο οχ[ίοσατο Δἰαιε αΡετίχθ. 
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" λε, ι ο» 

9 ; ε ’ Ἀ 3, : . 
Οἷον ὀμμάτων ῥοωδέων, ἣν ἄλλως φαἰνηταυ ᾿συμφέρειν, ἄν- 
ωπισπᾷν εἰς φαρυγγα. 

Καΐτου 7Σ οὐχ ὑμοιόν ἐστι τὸ κατὰ τήγδε τὴν λέξιν 

διδασκύµενον τῷ προειρηµένῳ. τὸ γὰρ ξηραίνειν καὶ ἀγεῷ- 
χδαι. διαφέρει τοῦ ἀντισπαᾷν. πῶς οὖν προειρηκως τάναν- 
τία δεῖ ξηθαίνειν καὶ ἀνξέῴχθαι, δύναιτ ἂν ὡς παράδειγµα 
λέγειν ἐπὶ τῶν ῥουδῶν ὀμμάτων ἀντισπῷν εἰς φάρυγγα. 

λστ’.. 
“/ ” .. . Γι . . ” 

Καὶ ὅπη ἔρευξις λυσιτελέευ καὶ ὅσα ἄλλα τοϊαῦτα. 

ο [αιδ] Ἴῆν. τι τῶν κατ εἶδος ἀντισπαστικῶν βοηθη- 

µάτων, τοῦε ἔστι συμβουλεύοντος ἡμῖν αὐτοῦ τὰ χρόνια τῶν 

ὀφθαλμῶν ῥεύματα µἐετάγειν, ἀντισπῶντας ἐπὶ φάρυγγα, διὰ 

σφαρμάκων᾽ δηλονότυ δριµέων,  οἷς διαχρίειν τὲ δεήσευ τὸν 
οὐρανίσκον, ἀἄναπογχυλίξεσθαί τὲ πελεύείν, ἑάν γὲ μηδὲν ἐκ 

ΧΧΣΧΥ, 
δίομὲ οοπ]οτηπι μπι ἰαδοταπείδις, {ι αἰίεν νἰζειιγ οοπ-- 

ϱἳ ἆμοεγεν πι Παμςες Τείγαµεγε οοπυεΠῖΕ. 

Αἰφαῖ ᾳαοᾶ Ίαεο γετρα ἆοοεπῖ, Ῥγαεά]οίο Ππηῖ]ε ποι 

ε[ι; {[ιεοατε επῖπι εἰ αρεγῖτε αἰμά ε[ῖί «παπα τείχαµετε, 

Οιοπιοάο ἀρίίας, Ύπαπ ῬγαεάϊκοετΙί, οοπίτατία εχ[ίοσαγα 

οροτί{εί εί αρεττε, Ροϊεπῖί εχεπιρ] Ίοεο ἆε οσι]15 Πακίοπθ 

νεκα![ῖς ἀἴοενε, γείγαίιεγε ἵπ [αισεδ 

ΧΧΧΥΙ. 

Έε μδί ετιείαεῖο εοπΓετὶ εἰ σπαεεµπφε αἰία ε[ωσπποᾶξν 

ΑιχκΠογάπι τεγε]]επ πα Ίαεο πα απαεάαπι [ρεοῖες 

ε[, ἀρίο πορῖς οοη{α]επίε ᾿ἀῑπίατπας  οσµ]οταπ ΠασίοπεΒ 

ἑπαάπεετε, αἆ {αμσες ν]ἀε]]οεί ρεχ αοτία ππεάἰομπιεηία 19- 

απεπΗρας: αῖδας ρα]αίαπι ΙΠΠΗΡεΤε: πίᾳπε Ραγρατισεπέ 

Ίμβετο οοπγεπίεί, { πμ] εκ Ίου ρε]ης εΠεοίανί [αππς. 

4 
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/’ / Ε] ’ - αλ αι υ ᾿ ΄ 

τουτου µέλλωμεν ἐργασασῦθαι χειρον. ἐφ ὧν γαρ εὐλαβου- 

µεθα μή πως εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα 
τραπῇ τὸ ῥεῦμα, φυλαξόμεθα τὴν τοιαύτην ἀντίσπασιν. 

«” τ ΝΤ] ; ’ - δν. - ” 

ὥσπερ οὖν ἐπὶ τουτου συνεβουλευσεν, οὕτω κπᾳπὲὶ τῶν αλλων 

οξιοίῖ σὲ προορᾶσθαι, µή τι τῶν μορίων, εἰς ἃ τὴν ἀντί- 
η ’ δ ; ’ λ με ᾿ δ᾽ 

σπασεν έργαξη, κινδυνευση μεγαλος ῥλαβηναι. τινὲς 
” ε 3 Ν ) 

ἐπὶ τῶν καλουμένην ῥοιάδα κατ ὀφθαλμὸν ἐχόντων τὸν 

λόγον τοῦτον αὐτῷ γεγονέναι φασὶν, ὥσπερ καὶ ὁ «4ύκος, 
ο , - - 3 ’ ὃς ἀποτείνας μιακρὸν λόγον, ἐκ τὼν ὀφθαλμών εἰς ὑπερώαν 

Π ” ” 3 ᾿ ἃ 
φησὶ διήκειν πύρον, ἐκκενοῦντα ταύτῃ τὸ κατ αὐτοὺς 

; - - 

γΣννωμενον περίττωµα. κεῖσθαι δὲ τὸν πύρον τοῦτον παρὰ 

τὸν μέσον κανθὸν καὶ γίνεσθαι ῥοιάδα κατὼ τρόπους τρεῖς, 
ἤτου τοῦ πόρου μύρου μύσαντός πως ἢ) φᾳραχῦέντος ἢ τοῦ 
περιιτώµατος πολλοῦ συλλεγομένου κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν, ὡς 
ς - . - 3 - ’ .) 

ὑπερχεῖσθαί τι, μὴ δεχομένου πάν αὐτὸ τοῦ πὀρου δια φυ- 
., .͵ .) 

σικὴν στενύτητα. καὶ  κατὼ τρὀπον ἄλλον, ὅταν οὐλὴ κατὰ 
ς ἃ 

τὸν κανθὸν γενομένη τυφλώση τὸν πόρον, ἢ καὶ μετὰ τας 

ἐκτομὰς τῶν ἀκανθίδων γίνεσθαἑ φησι καὶ ἄλλως, ἑλκωθέν- 

Ναπι ἵπ οαπῖδας Γα[ρίσαππασγ, πε {οτίε Ιπ α[ρεταπι αγ[ετίαπα 

εἰ ρΙ]πιοηες Παχῖο ἀῑνετίαί, ίαπο αὐ Μ]α5πιοᾶί τενα[{ιοπθ 

εανεπης. Οιπεπιαάπιοάυπα Ἱρίίατ Ίου Ίοςο οοπ[αἰαῖέ, Τα 

εἰ 1η ας ίε απἰαιαάνετίετε Ἰ]μβθεί, πε ᾳαοά εκ πιεπργῖς, 

34 4πάε πιαξεγῖαπι ταϊγαλῖ5, ππαρηαπι ἀθείτιπιεπίαπι Γαβῖγθ 

Ρεγ]οΠἰείαν. Α]ααϊ γεντο ἆε οοι]ῖ γΙΠο, αιοᾷ τἍγας 

νοσα[ασ, Ιαροταπῖραδ, αἲ 1ρίο ΠεΓΙΠΟΠεΠΙ Ἠππο [αοίαπα 

ε[[ε α]ιαῖ, απεπιαάπιοάμπι εἰ [γοις νο]αῖξ, ααῖ Ἰοησαπι 

οταΠοπεπι οοπίεχεης αὖ οοι]ῖ ἵπ ρα]αΐαπι υ[ηια πιεαίιιπι 

απεηάαπι Ρετπετε αῑοιξ, 1]]οταπι εκοτεπιεπία Ῥετ Ίαπο 

γερίοπεπι εγαοιᾶαπίσεπι: Ἠππο ππεαίαπι Ῥτορε ΠΠα]ογεπι απ-- 

δα] απ Πίαπι είζε, αο πποτραπα εαπι, απεπι τγπάα ποπιίπαηῖ, 

ΏἼρας πιοᾶῖς [αῬογ]γῖ, απί Γογαπιῖπε αἰίᾳαο πιοάο οἶδι[ο αιιῖ 

οββγιοίο ααί πια]ίο εχογεπιεπίο ἵπ οομ]ο; 8]ἱο 1ΐεπι πιοάο, 

Ύπαπι οἰοαίτίκπ ἵπ απραϊο εΠεοία πιεαίααι οἈοαεσανοτίε: ᾿ 

ᾳπαῖι εκ Ρο αοαπἰµίάαπι οο]]εοίο, αἀεο αἱ εΠαπάαίας, 

ποφποιπίθ ππεαία οϐ παϊιτα]επι απραβίαπι Πρίαπι [οίπαι 

οοΠπετε: νοσαίαταπα αοαηἰµιάαπι εκοϊποπεπι εἰ αἰίεν 
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τος τοῦ τόπου. ταύτην μὲν οὖν ἀνίατον εἶναι, τὰς ὃ᾽ ᾱλ- 

"λας ἰασίμας, ἀντισπώντων ἡμῶν εἰς φάρυγγα. τὸ δὲ καὶ 

ὕπη ἔρευξις λυσιτελέει, προσκείµενον συμβολικῶς ἑαυτῷ 

7ράψαντος τοῦ Ιπποκράτους. ὅτι μὲν γὰρ ἔνθα λυσιτελῆς 
ἐστιν ἔρευξις, ἐνταῦθα χρὴ κινεῖν ἐρυγὼς εὔδηλον. ἐπὶ 
τίνων ὃ᾽ ἐστὶ λυσιτελὴς οὐκ εἶπε, αλλ οὐδὲ κατὼ τοὺς 

ῥοιώδεις ὀφθαλμοὺς ὅμοιόν ἐστι τούτῳ, διὸ καὶ παρεγκεί- 
µενον ἀτάκτως ἀσάφειαν εἰργάσατο. περὶ μὲν γὰρ τῶν 
ῥοιωδῶν ὀφθαλμῶν ἀντισπαστικὸν ἔγραψε βοήθημα. τὸ ὃ᾽ 
ὕπη έρευξις λυσιτελέει, δυοῖν ὃάτερον, ἤτου Υ ἐπὶ τῶν ῥοιω- 

δών εἰρῆσθαι χρὴ καὶ Φαίνειαυ μηδὲν ἐρυγὴ συντὲλοῦσα 

πρὸς τὴν ἴασιν αὐτῶν Ἠ τινος αἀρχὴν ἑτέρου λόγου. διὸ 
καὶ τινὲς ἠναγκάσθησαν χωρίσαντες τῶν προξιρηµένων αὐτὸ 

ἑτέραν ῥῆσιν ποιήσασθαυ τοιάνδε. καὶ ὅκου ἔρευξις λυσι- 

τελεῖ καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τὰς ἐφόδους ἀνγεστομώσθαι. ἀλλ 
"οὐδὲ τοῦτο πάλιν οὐκέέως ἐπιφέρεσθαι δύξει, οἷον ῥῖνες καὶ 

τὰ ἄλλα ὦν ὁεῖ καὶ τὰ ἐφεξῆς, ὕὅσοι τοίνυν αὐτὸ καθ ἑαυτὸ 

π]οεγαίο Ίοοο οὐά ιο αἲξΣ Ἠαπο Ἱπ[απαΡβί]επι ε[[α, αἰίας νεχγο 

ουταδί]ες, ποδρῖς αἆ {αιοςς ππαίετίαπι τεἰταμεπίῖρας, Ἠ]ιά 

απίεπι εί αὈῖ εγαοίαϊἸο οοη{εγέ, αἀ]οοίαπα εί, Ηἱρροοταία 

Ρετ ποίας φπαςάαπι ΠΡΙ 1ρῇ οοη[οτϊροπίθ, Όιοά επίπι αλῖ 

ετιοἰα[]ο οοπάιιοῖί, 1Ρ1 ταοίμς οἰίατο οοπγεπῖαϊ, [αἴῖ οοιι- 

βαι: απῖρας απίεπι οοπάασαῖ, Πον ἀῑΧΙ, Θεά πε(ιο 1 

ος] τηγαάε Ιαροταηβρας αΙ1ο18π Ἠπ]ο Ππηῖ]ε α[ Ρτο- 

Ρίεγεα εἰ ῄπε ογάῖπε Ππίεγροβίωπι οὐ/[ομγ]ίαίεπι Ρερενί: 

αἆ οευ]ο5 ϱΠΙπα τ]γαάο νεχαΐος τενα]πναπα πιικήαα Γοτῖ-- 

ΡΗΙ. Ἠαεο απίεπι νετρα εἰ παρῖ εγιοίαἰῖο οοη{ετὶ εἰ ἆε 

οομ]1 τηγαίε ἰεηίαιῖ ἀῑοία ε[ε οοπνεπί, {[εά πΙ]] αἆ 

1ΡΓοτΗπη πιεζΙοβΙΙΟΠΕΠΑ εγιείἰα[ῖο ϱοΗΓεγγο ν]άείασ, απἲ α]- 

ἱεγ]μς ε[ε ογαί]οηῖ5 ΠΠΙΗμτη, ῬΕτορίετγεα εἴ ποπμι]]Ι οοα- 

οἳ Γαπί, αρία α [αρεσῖας ἀῑοί] [εραταπίες, α]ίεγαπι Ίοει- 

ποπεπι Ἠωπο 1 πιούάππι 1π/ήίπετε, εἰ αδῬΙ εχιοίαϊῖο οοπ/{ετί 

εἰ αάαεομη(μο αἰία ε]αδπιοςί ἰχαηβίιμς αρετΙγ]} νεταπι Πε- 

αἩε 1ἴεπι Ἠβεο 4ππαε [αρ]οϊαπίηστ, τί πατες εἰ α]ῖα αυἶρας 

ορια ε[ι εί τε]ίαμα 14 ]οοαβοπί τε[ροπἆετε ἆσο ρτορτῖα 
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Κόνον ὑποτετυπῶώσθαί φασιν ἑαυτῷ τὸν “/πποκράτην. τὸ 
ὕκου ἔρευξις λυσιτελεῖ, νομίζουσιν αὐτὸν ἀξιοῦν ἐρυγὼς ἐνίοτε 

συμβουλεύειν κινεῖν. καὶ ἁρμόττειν γὲ αὐτάς φασιν ἐπὶ τῶν 

ἐμπνευματουμένων τὴν γαστέρα καὶ μάλιστα ἐφ ὦν οὐ διέρ-- 

χέται κατω τὸ φυσώδες πνεῦμα. καὶ μέντοι καὶ τὸν στύ- 

µαχον ατονοῦντά φασι ῥώννυσθδαι διὰ τῶν ἐρυγμῶν, ὡς δι’ 
οἰκείου γυμνασίου καὶ κινεῖν γε τὰς ἐρυγὰς συμβουλεύουσιν 

οὐ µόνον διὰ φαρμάκων, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἐπιτηδεύοντα συν- 

εχώς ἐρυγγάνειν, κῴν ὀλίγου τινὸς αἰσθάνηται πνεύματος 

ἐν τῷ στοµάχῳ. «Σαβινος δὲ ἐν βομβυλίου στενοστόµου πί- 

νοντα Κέλειευ κινεῖν ἐρυγάς. ' ἔνιοι δὲ καὶ τὰς κενώσεις 

τοῦ φυσώδους “γεύματος, ὁπό- [419] Θεν ἂν γίνωνται καὶ 

ὁπωσοῦν, ἐρευξιν αὐτὸν ὠνομακέναι φασί. καθ οὓς καὶ. 
βὴξ καὶ πταρμὸς καὶ λὺγξ καὶ φῦσα δι ἕδρας  ἐκκρινομένη 
καὶ αἳ καθ ὕλον. τοῦ σώματος διαπνοαὶ τοῦ πνεύματος, 

ἐρεύξεις κληθήσονται. τινὲς δὲ καὶ πᾶσαν ἔκκρισιν ὠνομά- 

σθαι φασὶν ἔθευδιν, οὐ µόνον ἐὰν πνεύματος, ἀλλὰ κἂν τι- 

ε[ζαε νιάεπίας. Τίαφπε απἴόππαπα ΗΙρροοναίεπι 1Παᾶ [οἶαπι 

Ρον [ο ΠΡΙ 1ρῇ ποἰα[ο α]απί, αὈὶ ογποία[ῖο σοΠ{ογΕ, 1ρ[απι 

οοη/εγαο Ρπἰαπε, αἲ Ππίετάσπα τισίὰς πιονεπάος ε[ε οοπ[α-- 

Ἰαμάς:. Ἠοσάιια 1115, (ποτά νεπίετ Ἱπ[αίας εΠ, οοπνεπῖτθ 

α[ΠτπιαπΕ, αἴηαα 1 ροβπαπα, ἵπ οαἶρας Παϊπο[ας βρῖ-- 

πας Ῥευγ ἵπίεγηα εχΒα]ατε ποπ Ρροίεβ, ϐΟαἵπ΄ εἰῖαΠι οἳ ο6 

νεπίγῖοιΙ ἀπβγππαπα Ῥετ θΓιοἰαίῖόπεν {απιφιιάαπι Ῥεν΄ Ῥτο- 

Ῥγίαπι εκεγοϊίαοπεπι οογγοβοτατί α]απί; εγιοίαϊοπεςφα 

οἴἴαχε οοἩ/[α]αΠῖΕ, ἨΠοΠ ρε πιεάϊσαππῖπα [ο]απα, [εά εἴῖαπι 

1ρ[αµα α[Ππάιε ταοίατα Πιαάεπίεπα, αααπι αἀεπι]βρεί εσίσααπι 

Γριτίίανη ἵπ. οτο νοπίγϊοα]ϊ [οπ[ῖαξ, Αἴ. ῥαβίπας εκ να[οι]ο 

πΠσα[Ι. ον Ῥ]ρεηίεπι τιοίμδ ΠἹογετο Ἰαρεί, ΑΙ γετο 

Παἴπο [ρτίας εκρι]Ποπες ππάεοππ(αο [απο οἳ πίοππαια 

ᾖαπί, εταεἰαιἴοποπη ἀρίαπα αρρε]]α[[ο οοπἰεπάμηίς Γεοι- 

ἆμπα αποταπα [οπίοπίίαπι {π[ς, Πεγηαίαίϊιο, Πήρα]έας, νοι- 

ἰῖδ ογορῖίας αἴηιιε ες οπ1πε οοὐρᾶς Γρίσιίας΄ ἀμβαιῖοπες, 

ετιοἰαίῖοπες νοσαραπίατ, ΝοππΙΗΙ απίεπι εἴ ΟΠΙΠΕΠΙ εκ- 

ονεΙοΠΟΙΑ ΠΟ ΓρΙγΙ{18 πποᾶο, γετιιπα εἰίαπα αἰ(αοχ αν Ἠα- 
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νῶν ὑγρῶν ᾖ,-τὴν τοῦ ποιητοῦ λέξιν ἐπαγόμενου µαρτύριον, 
ἔνθα φησίν ̓  

᾿Ερευγομένης ἁλὸς ἔξω, 

β 3 ες 2ε- [ , ῃ ον ἁ πο ν 

μοχθηρὼν ὁδὸν ἐξηγήσεως ταύτην τεμνόμενου. τὰ γὰρ ὑπὸ 

τῶν ποιητῶν σπανίως εἰρημιένα κατά τινα τρόπον: ποέητε- 
᾽ .) ε .. ” 

κὸν, ἐὼν ὡς κυρίως λελεγμένα τὶς ἐξηγῆται, διαστρέφειν 
’ . ” 3 η] 

δυνήσεταυ καὶ τὰ σαφώς εἰθημένα πάντα. | 
η] 

1δ. | 
. { . ω «ε.» π ” 

Τὰὼς ἐφόδους ἀνεστομώσδαυ, οἷον ῥῖνας καὶ ἄλλα, ὧν δεῖ 

καὶ ὡς δεῖ καὶ οἷα καὶ ὅπῃ καὶ ὅτε καὶ ὕσα δεῖ, οἷον 
« ιά 3 3 ΔΝ ή 

ἑδρώτας καὶ τᾶλλα δη πάντα. 

Τοῦτο καθ᾽ ἑαυτὸ μὲν ἄξιόν ἐστι μνήμονεύεσθαι. συµ- 
σέρὲι γὰρ ἀνεστομῶσθαι τοὺς ἐκκριτικοὺς. πάντας πόρους 
τών πἐριττωµάτων καὶ τῷ προειρηµένῳ δὲ. συνάπτεσθαυ 

δύναται, διττὴν Χχρείαν παρεχόµενον' ἰδίαν μὲν «ἐπὶ τῶν 

πιϊάοταπι εγαοϊαίίοπεπα αρρε]]αίαπι ε[[ο ἁῑσππί, Ροξίαο γετρα 

1π ἰε[Ππιοπῖππα τεοϊίαηίος, αρί ποτ: 

Ἐγμοίαπίε ππατὶ /ογα». 

Ἡαποηπο ν{οίαπι εκρ]απαπά1 γνίαπι αροτίαπῖ,. Ναπ {α 

Ῥοξ!ῖ5 τατο εἳ αποάαπι Ροδ[εό΄ πιοάο ἀῑεία, "αί Ρτοργία 

βοοερία αυαῖς ἀπιεγρτείείυτ, εἰῑᾶπι οπιπῖα ἀἁ]]αοϊάο πανταία, 

Ῥεγγεγίετε Ροΐετῖῖ. 

ΧΧΧΥΙΙ.. 

Τγαπ[εις αρεγὶγὶ, πὲ παγες εἰ αἰία φιϊῖῦµς ορι5 ε[ὲν εἰ μί 

οοπρεπῖε εἰ οµαϊία εἰ μδῖ εἰ φκαπᾶο εἲ φικαπίµπα ομΟΙ”-- 

τει, μὲ [μάογες ει αἰϊα ρίαπε οπηπία. 

1ᾷ Ῥετ {ο απἰάεπα ππεπιοταία ἀἱρηιπα εἴί; οοπάποῖέ 

επῖπι ΟΠΙΠΕΦ [Πρεγναοιοσιπι εχοτείογίοῦ πιθαία5 αρονΊτ], 

οἱ ουσ Γαρεχίοπίριαφ νετρῖς οοπ]απρὶ Ροίΐοβ, ἀπρ]ίοεπα {1ο 

αἰϊμίαίοπι Ῥγαερεπςδ, Ῥτορείαπα οπῖάεπι 1η οου]15 τ1γαάε 



Τ0 ΓΙΠΙΙΟΚΡαΑΤΟΣΣ Ε ΠΙ4{ΗΛ{ΠΣ]ν ΣΤ 

.άἀ. Ο0µατῖ, αχ. [419.] Γά. Βα[. Ἐ, (487. 408.) 
ῥοιωδών ὀμμάτων, κοινὴν δὲ πάντων ἐφ' ὦν ἀντισπῷν τἢ 
παροχετεύειν προσῆκεν. ἐὰν γὰρ ἀντισπάσεως μὲν ᾖ χρεία, 
φοβούμεθα ὃ᾽ αὐτὴν ποιήσασθαι, παροχετεύειν τὸ αἷμα 
προσήκει καὶ κενὸν ὕλον ἐργάζεσθαι τὸ σῶμα. τὰ δὲ ἐφεξῆς 

” 

γεγθαµµένα πολλάκις Ίδη παρ ἑαυτοῦ µεμαθήκαμεν ἐπὶ 
πάσης πενώσεως ὄντα Ἰρήσιμα. δεῖ γὰρ οὐχ ἁπλῶς ὅταν 

χρεία κενώσεως, ἐπ αὐτὴν παραγίνεσθαι, αλλὼ προδιορι- 

σάµειον ὅπως ταύτην ποιήσασθαι χρὴ, καὶ ὁποῖα προσῆ- 
κὲν εἶναι τὰ κενωθησόμενα καὶ καθ ὅτι χωρίον, ἓν τίνό 
τε καιρῷ καὶ µέχρι πὀσου. Λλεκτέον δὲ καὶ νῦν ἀναμνήσεως 
ἕνεκα περὶ ἑκάστου διὰ βραχέων. τὸ μὲν ὡς δεῖ, τοιόνδε 
τι σηµαίνει, τὰς ἀφόδους ἀναστομωτέον, οὐ (468) μὴν 
ἁπλῶς καὶ ὡς ἔτυχεν, αλλ ὡς δεῖ, τοῦτο δὲ σηµαίνει τὸν 
τρόπον ὃν οὗ ποιησύμεθα τὰς κένώσεις, οἷον ἐπὶ τῶν κατὰ 

γαστέρα διὰ κλυστῆρος, διὰ βαλάνου, δε ὑπηλάτου φαρμά- 

κου καὶ καθ ἕκαστον αὐτῶν δι ὠντινῶν, καὶ γὰρ καὶ 

κλυστῆρες πολυειδῶς συντίθενται καὶ βάλανου καὶ τὰ κατω-- 

τερικά τὲ καὶ ὑπήλωτα καλούμεθα φάρμακα, τὸ μὲν οὖν 

ΙΠΟΥΡΟ Υοχα[ῖδ; ΟΟΠΙΠΙΠΠΕΠΙ νετο οπηπῖμα, 1π Π1βήδ τε- 

(Γαθχο αιί ἀετίνανο οοπνομ. Να β τονα]ῇοπε ορί5 

Πε, Ἱρίαπι αὐἰέπι {αοθγο Υεγεαππτ, ἀεχγίνατο [αΠΡυίπεπι ασ 

{οίτπι οοΓριιδ 1ΠαΠΙΥθ ΟΟΠΥΕΠΙ; [εά ᾳπαε ἀείποερς [οπῖρία 

Γαπῖς Ῥοετ[περε Ίάπι αῦ 1ρ[ο ἵπ οπιπὶ ενασοιαίΙοηε οοπΙπιοάα 

ε[[ο ἀῑάΙοϊπιαδ. Οροτιεί εί 4Η εΥαοια[ίο τεφυΙγίατ, 

που ΠπηρΠοΙίον αᾱ αρ[απι αθοεάετε, [εὰ Ρρεῖας ἀεβηιεπίεπι, 

Ύὐα ταίοπε Ιαοίεπάα ΠΙ οἱ 4πδο ἀερεαί ε[ἴο εναοιαμάα 

πιαϊετία, Ῥεγ (118π1 ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ, «1Ο Τεπιρογο εἰ οα Πιθή- 

ΠΙΓΔε Νιπο νθ6γο οἴίαπι τοπϊμϊ[οοπίᾶο οπι[α ἆ6 Ππσιι]15 

Ὀγεν]ίες ασαϊα5. 1αά αιϊάσπι παπί οοπγεπῖέ, ἰαΐε αιιος-- 

ἀπ Πσαϊβορί: ἱχαπβίαο τεο]μάεπάί {[απί, που Ππιρ]οῖίευ 

απ]άεπι 8ο πἴομπ(πε, {[εά πί εοπνεπί; 1 Υεγο πποᾷπα 

Πσπ]βοαϊί, «πο ενασιαίΙοπες {αοἱππήδ, αἱ 1π 1δ, πας Ἰμ 

νεπίνε [απί, ρε ο]γ[ίεγεπι, Ρεν ρἱαπάυ]απι, Ῥεν Γαάποεβ 

ππεΙοαππθη ίσα. εἰ ἵπ Ἠοταπα Πηρι] Ῥεν αιαεάαπι οετία: 

παπι ϱέ οἰγ[ίετες εἰ ρ]απάι]αε οἱ [αάιοεπίῖα νοσαία μιες- 

οαπηεπία πια] 1{ογιπιίες οοππρουυπία». . ἔας ἱρίας ρατίι- 



ΚάΙ ΓΗ /1ΗνΝΟΣ ΕΙΣ 47ΤΟ ΣΠΟΤ ΝΗΠΜ 4 Β. οτι 

Ἐὰά. (ματι. ΙΧ. [419. 420. 1] Εὰ. Βα[. Ὑν (4608.) 
ὡς δεῖ τυιοῦτόν τι σηµαίνει. τὸ δὲ οἷα τὸ ποιὸν τῶν 

κἐνουµένων δηλοῖ, τουτέστιν ἄρά γὲ ὑδαιώδη καὶ “λεπτὰ 

κενοῦν ἐστὶ βέλτιον ἢ φλεγμαιώδη χυμὸν ἢ πικρόχολον ἢ 

μελαγχολικὸν, ἤ τινα τούτων ἢ καὶ πάντας. τὸ δὲ ὅπηῃ 
τὸ µέρος τοῦ σώματος ἐνδείκνυται ὃν οὗ χρὴ κενοῦν. κῷν 
γὰρ ὅτι διὰ τῶν κάτω κενῶσαι πρὀσήκὲι γνώμεν, αλλὰ δι 
οὗ γε τῶν κάτω χωρίων, προδιορίσασθαι δεῖ, διὸ καὶ τινες 
ἀντὶ τοῦ ὅπη τὸ οὗ δε γεγράφασιν, ἐνδεικνύμενου τὸ δι 
οὗ, πότερα διὰ κὐστέως ἢ διὰ γαστρὸς 1 δι ὑστέρας. καὶ 
πάλιν ἄνω, πότέρα διὼ ῥινῶν ἢ διὰ στόματος. ἔστι δέ τις 

καὶ δι ὕλου τοῦ σώματος κένωσις, ἤ τὲ διὰ τῶν ἱδρώτων 

καὶ ἡ διὰ τῆς [430] ἀδήλου καλουµένης διαπνοῆς. τό γε 

μὴν ὅτε σαφῶς τοῦ καιροῦ δηλωτικόν ἐστιν ἐν ᾧ χρὴ κὲ- 
νοῦν, ἄρά γὲ κατ αρχὰς πρὶν πεφθῆναι τὴν νύσον, ὅταν, 

ὡς αὐτὸς ἔλεγεν, ὀργᾷ καὶ πρὸς τὴν ἔκκρισιν ἐπείγεται τῶν 

ἡγρῶν ἡ διήκουσα τῷ ζῶα φύσις ἢ μετὰ τὸ πεφθῆναι τοὺς 
λυποῦντας χυμούς. καὶ γὼρ καὶ τοῦτο αὐτὸς ἐδίδαξεν, ὥσπερ 

ει]αας, μὲ οοπρεπίε, ἴαιε αιϊάάαπι ΠραϊΠποπαῖ; Ὠαο Τετο 
οιμαἰία εγαοιαπάοταπι φπαίαίεαι ππι]ξ, Ἠοο ε παπιᾳαῖἆ 

8Ωποία εἰ ἰεπιία ενασοµατε πηε]ίας Πῖ, απ ΡΙαΙο[απα {αο- 

οἵπι απ Ῥ1]1ο[απι απ ππεἰαπομο]οαπι; εἲ Ἠοτάπι ΠΙΠΙ αἰ]- 

απεπι 4η εἰ ΟΠΠ686. Έα Υοᾶα, μδὶ, Ρατίεπι οοΓΡΟοΓΙ6, Ῥετ 

4 απι εΥαοµαχε οροχἰεαῖ, Ἰπάϊσαί,. ΕΙ παπιᾳαθ Ρε 1π- 

{εγίογα Σ{αε]επάαπι εἴἴε εναοιιαΙοΠεΠι ΟΟΡΠΟ[ΟΒΠΙΙΦ, ΠΙ]]]ο- 

ΠΠΙΠΙΦ Ῥες ομᾶαπι εκ 1ΠΕεγιογβας ρατηρας {αειεπάα ΠΗἴ, 

ἀεβηῖτε ορΏφ εἴι, ἈΒτορίετεα εἰ αμ]άαπι Ίοοο Ἠμ]ας νοςῖδ, 

μδῖ, αμα, [οἱρ[εταπΕ, Ῥετ α παπι Ρατίεπα Πρπ]βοαπίες, μίγαπα 

Ρεε νεβσαπι απ αἶναπι απ πίεταπι: Ίἴεπι ρε; ΓΠἀρετίοτα, 

πίταπι Ῥεγ παχες απί 086: ε[ απαεάαπι εἰἶᾶπι ῬΡεί ΟΠΙΠΕ 

οοτρµ5 εναομαίῖο εἰ απαε Ῥει [πάογεν εί 4μαθ ρεί Ἰαΐει- 

επι νοσαίαπι ἴΓΑΠΠΡΙΤΕΙΙΟΠΕΠΙ, ε8 ΥοΣ;, αµαπάο, ενΙἀεηίετ 

Ίεπιρα5, 9πο Πί εναοιαπάαπα, ἀεε]αταί, πίχαπα {ο]]οεί αὐ 

ΙΠ111ο απίε πιοτΏῖ οοποοοΙΙοπεπι, αιμαπάο, αί 1ρ[ο 1ΠᾳΠ1ΐ, 

πια[ετῖα {ωχρεί εἴ παίαγα αΠΙπια]]α τερεης αἆ ἨάπιογΗπῃ εκ- 

ογείΙοπεπι οοπηρε]]ίαχ; απ Ρο[ γεχαπίίατα ΒΕΙΙΟΓΗΠΙ Ο0Π-- 
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καὶ τὸ". πρότερον ἐν ἀφορισμοῖρ' τὸ δὲ ὅσα. δε κατὰ τὴν 

τελευτὴν τῆς ῥήσεως. εἰρημιένον, ἐνδείκνυταυ τὴν. ποσότητα 
τῶν κεγουµένων ἧς αὐτῆς ἑστοχάσθαι δεῖ τὸν ζατρόν. εἴτ 
ἓν παβαδείγµατος µοίρᾳ πρόκειται τὸ οἷον ἑδρῶτες, καίΐτου 

7ὰρ ὠφέλιμος εἶναι δοκῶν. τοῖς νόσοῦσιν ὁ ἑδρῶς, ὅμως καὶ 

αὐτὸς συμμετρίας χρήδει. «τὸ γοῦν ἄμετρον αὐτοῦ : διαλύει 

τὴν δύναμιν. "ὅπου ὃ᾽ ἐπὶ τῶν ἱδρώτων, ἡ. ὑπερβολὴ τοῦ 

πλήθους. ἐστὶ βλαβερά. . πολλοῦ δή τοι μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἔμου- 
µένων ών ἢ ὃν αἱμοθῥοίδων 4 διὼ μήτρας 

κενουμένων. 

λη. 

᾿Επὶ τοῖσυ , μεγάλοισι κακοῖσυ πρόσωπον ἣν ᾗ χρηστὸν, ση-- 

μεῖον χρηστόν' ἐπὶ δὲ τοῖσε σµικροῖσε, τανἀντία σηµαῖ- 
-” 3 ’ 

νον τῇ εὐσημείῃ, πακὸν. 

οοοἱΙοποπα; παπα αἱ Ἠοο Τρίο ᾳπεπιαάμποάαπι οἱ ργῖας ἁῑοίιπι 

1 αρμος][πηῖς ἀοοιῖί. Ἡ]ιά Ὑεγο εἰ φμαπέμηι οοπφεῖε 

ἵπ οαἱοο ΓογΠιοΠίβ ἀἰοίαπα. πιαϊεγΙαε εγαομαπάαθ (παΠΗ[8-- 

{επι ο[επά1ί, α παπα ΠΡΙ ΡΥοΡοπετα εἰ οοπ]εείατα Ρεγοῖρετθ 

}ηθεάΙειΙα ορογἰεί. ἨὨε]πάᾳ Ίοοο εχεπιρῃΙ τιμά Ῥοπίας μὲ 

[ιάογας. Οιαπινῖς οπίπι αοστοἰαπίῖριις οοπάπσεχο [ΠάοΟΓ. 

νιάεαίατ, αἴίαππειπ οἳ 1ρ[ε «ΙΠΟΔΟ εσεί: 1ΙΠΙΠΙΟΙΙοιι 6ΠΙΠΙ 

γίες ἀερτίαί. Όσιπι 1π Γαάοτῖρας γετο οχοε[ἴα πια] Εἰ-- 

ἐάΙπίς ποχῖας Πἲ, πια]ίο [απο πλαρ]8 1Η Πς, ᾳππας ΕΥΟΠΙΙΗΙ-- 

ἴασ απί ἀε[ιοϊππίας ααί Ῥες πιατί[σας απί πμίεχαπι οὗα- 

ουδ”. 

ΧΧΧΥΠΙ. 

1π ἱπρεπείδις ππα[ῖς [αεῖες [τ [Πε ὄοπα, [ίβπµπα ορείπαωτη, 

ι ματυῖς αμίεπι οοπἰγατία Όοπαε [1ρπίγιοατίοπῖ. ρπί[ι- 

εαν Ἱπα[ιηε, 



αν 
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Γά. Οµατῖ. ΙΧ. [450.] ΓΕ. Βαΐ, Τι. (468,) 
-- ΄ -” ςἈ ΄ ᾽ ’ ’ ”, 5. 

Λαὶ ταύτης τῆς ῥήσεως το 'δευτερον. µέρος ἄλλος. ἄλλως 
- ’ . γε. ’ ΔΝ . 3 ] /. Δ 
7ράψει τὼν ἐξδηγησαμιεέγων το βιῤλίον. : ει δὲ προσῷσεύῃ. τὶς. 

9 ρω ." ” 3” 3 1... - ’ ΄ - ’ 

αυτῇ το τῇ αρθρον, οὐδὲν  ἕξει. ζήτημα ποιάδε }ἐναμένη, 

ἐπὶ δὲ τοῖς μικροῖς τἀναντία σημαῖνον τῇ εὐσήμείη, κακὸν, 

ἵία μα) ὃ, σύμπας λόγος :ῇ τοιοῦτος" ἐπὶ τοῖς {ιεγάλοις κατ 

κοῖς,' είτε οὖν πάθεσιν ἢ συμπτώµασιν, ἐὰν «ῇ τὸ πρόσω-- 
πον χρηστὸν, τουτέστιν ὅμοιον. τῷ κατὰ φύσιν, αγαθόν. ἐστι 

σημεῖον. ἐπὶ. δὲ τοῖς μικρὀῖς πάλιν οὖν κἀνταῦθα πάθες 

σιν ἢ συμπτώµασιν, ἐὰν ταναντία σημαῖνον γένηται Ἐὸ πρὀσ- 

ωπον τῇ προειρηµένη εὐσημείῃ, πακὀν τι δηλώσει. τινὲς 
τ 3) Ὀ 2 -- ” .. 

μὲν οὖν ἄντικρυς ως ἐξ ἀρχῃς γενομένης τῆς λέξεως μετ 

τοῦ ἄρθρου, τὴν ἐξήγησιν ἐποιήσαντο, μὴ. ἁηλώσαντες ὅευ 
.] -” 3 3 3’ -- ’ 

τὰ παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων οὐκ ἔχευ 'τὸ τῇ «γεγραμµένον 

τῷ εὐσημείη, τάχα τοῦ πρῶτον γράψαντος τὸ βιβλίον ἅμαρ-- 

τάνοντος. ἔγιου οὐ μόνον ἑτέρως ἔγραψαν, αλλὰ καὶ τὴν 

ἐξήγησιν οὐ προσήκουσαν ἐποιήσαντο, . φυλαττόμενος  δ ἐγὼ 
καθάπερ ἐν. ἀρχῆ προεῖπον, εἰς μιῆκος ἐκτείνειν τὰ ὑπομνή-- 

µατα, παραλιπεῖν ἔγνωκα τῷ πολλα τών ουκ ὀρθώῶς εἰρημέ- 

ΕΙ Ἰ[αας ογαοπῖς [εοππάαπαι ρατίεπι εκ ἨΡρχϊ επαΓΓα-- 

{οῖβις αἰὰ αλίει [ορ αἲ Π ααῖ 1ρΠ΄ ατϊοπ]απα τῇ 

αἀάτάεντέ,΄ οπιμῖ5 ϱπαε[ίο ἰο]είαν Ἠππο Ἱπ πιοάσπι: 1π 

Ῥατνῖ9 απἴεπι οοπίτγατία Πρηίῃεαμθ τῇ εὐσημείῃ τῇ, Ίιοο ε[ὲ 

Ῥοπαε βσπὶβσα[Ιοπ1, Ἱπαίαπα; πί εἰ Ππίερτα οταίιὸ αμ 41 

1π ΙΠπσεμί]βις πια] ῃνο αΠεξίοηῖρας [νε [υπιρίοπιαίίδας, 

{ ΠΕ {αοῖε Ῥοπα, Ίου ε[ῖ παίατα]Ι΄ πι], Ῥοπαπι ε[ὶ 

Πσπαπα, Ἰπ Ρατνίς νετο, τατίαπα εἴ Ίο: αΠεοίίρας: απ 

Γππιρίοπιαρας Ιπίε]]σε, { {αοῖες {πετ Παπ]βοαπς οοπίχα-- 

τία Ῥοπαε Πσπ]Ποα(1οΠ1, ππα]απι α(ιοὰ [Πδηιβοαραί, ΊἈοι-- 

π]]1 αίάεπι Ῥα]απι ἵαπι(ααπι ἳ. ἀπΙΠο Ἰεοείίο ατομ]αα τῇ 

Παρετεῖ, Πία εκρ]αηπαγεγαπέ, ποη εἀοσοεπίεδ, Υείεγᾶ.ΕΧεΠΙ-- 

Ρἰατῖα επι ατομ]απα Ῥοπαε ΠραϊμοαΙοπῖ αἀ]εοίαπι ἨΟΠ 

Ίαλεγο, Γογία[τε Ρτῖπιο Ηδτϊ Γοπρίοτε ἀεοερίο, ΑΙΗΠ πο 

Γο]πι αλίεν [οτιρ[εταπέ, {εὰά εἰἴῑαπι αρ[ατάαπι εκρ]απαίῖο- 

ΠΕΠ ΟΟΠΙΙΠΕΗΙΗΙ [απῖ. Έσο νετο, αἱ αὖ 1πΙίο ἀῑχί, οἈνεΙΒ 

πιο Ἰοηρίας οοπηπιεπίατία Ῥγοάποετεπι, πππ]ία πΙΠΠς τεοίε 
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Ἐὰ. ΟΜατῖι. ΙΧ. [120. 491.] Εὰ. Βα[, Υ. (468.) 
νων.. ἱκανὺς γὰρ εἶναί µου δοκεῖ σκοπὸς ἐξηγήσεως, ἐὰν 

ἀληθῆ τε διδάσκη τὶς ἓν αὐτῇ καὶ κατὰ τὴν γνώμην τοῦ 

παλαιοῦ. καθάπερ καὶ νῦν ἔνεστι ποιησάµενον απηλλάχθαυ 
πολυλογίας, ἐὰν γὰρ μεγάλων ὄντων τῶν παθῶν, τὸ πρόσω- 

πον, ἐὼν ᾖ συμπεπιωκὺς ἀξίως τοῦ νοσήµατος, χρηστὸν 

εἶναι σηµεῖον. ἐπὶ δὲ τοῖς μικροῖς ἐξ ὑπεναντίου κακόν 

τι σηµαϊνειν, ἔξεστιν οὖν καὶ τούτοις, εἴ τις ἀρέσκαιτο, χρῆ- 

σθαι. ἐγω ὁ) ἐπὶ τὴν παλαιὰν γραφὴν καὶ τοῖς ἄλλοις 

ἅπασιν ἐξηγηταῖς ὁμολογουμένην µεταβήσομαι. 

| λΦ’. 

[ιοι] Παρὰ τὸ μέγα, οὗ ἡᾗ γυνὴ ὄπισθεν τοῦ ἠρώου, 

ἐκτεριώδεος ἐπιγένομένου. 

Ἠέτε τῆς προγεγραμµένης ῥήσεως ἐστὶ τέλος τὸ παρα 
τὸ μέγα οὗ, τοῦτο λεξίδιον, εἴτὲ τόπου τινὸς δηλωτικὸν, 

ἑάσω ζητεῖν τοῖς τὰ μὲν ἰατρικὰ παρατρέχουσιν, ὡς γθαμ- 

μµατικοῖς δὲ μᾶλλον -ἢ ὡς ἰατροῖς ἐξηγεῖσθαι προαιρουµένοις, 

ἀῑοία [Π]επίϊῖο Ργαείεγ]γο ἀεογεν]. Φάϊἱῑ5δ ηᾶπΙ(Πε ΟΟΠΡΤΙΕΠ6 

εχρ]απαϊίοπίς Ρτοροβίαπα πμ ε[[ο νιἀείας, { εἴ γετα αιῖς 

1 Πρ[ία οἳ αἆ νεἰοτῖ πιεΠίεπι εἀοσεαί: απεπιαάπιοάυπι εἴ 

παπα {αοϊεπί α Ιοᾳμαοϊίαία ἀῑ[οεάετε Ἰϊοεί. ἵΝαπι {4 1π 

πιαρηῖς α{Τεοβίδ Ῥτο εοτΙπα πιαρηἸίπάϊῖπε {αοἷες οο]]αρία 

Πος ΠΕ, Ῥοπυπι ββπιπα ε[ι; 1 ρατνί αὐίεπι 6 οοπίταγ]ο 

ππα]άπι φποάάαπι βρηϊῃοαί. [σε Ιδίίατ εἰ Ἠδ, Πα οι 

Ρἰασεαπέ, τα], Ἐβο νετο αἆ νείεχεπι Ἰεοίίοπεπι εἲ αἳ 

οπηπίδα5 16 εχρ]απαϊοτίραθ οοποείἴαπι τηε γοοἱρίαπι. 

ΧΧΧΙΣΧ, 

ἁριά ππαβηιπα, μδὶ πιµ[ίεγ ρο[ Ίιετομπι, αγημαὶο [µρετ- 

νεπιεηῖε. 

ῷίνε ΓΠαρεγ]ογῖς ]οομίϊοπίς Ππῖς ει Ίαεο ραγϊοι]α, 

αριμᾶ Ἱπαρπµπι απὶ Ιου αἱοι]ας Ιπάεκ, 11116 αααετεπάπι 

γοΙπα παπα, Ύμἳ πιε(Ιοϊπα]ία ρταεἰετειηίες, αἱ ϱταπιπα]οὶ 

418 ππεζϊοί αηίενργείατϊ πιπαἰαεγαηί, Φα ει επῖπι ἆε 
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ἀρκεῖ γὼρ ἐπὶ μὲν τοῦ, παρὰ τὸ μέγα, τοσοῦτον εἰπεῖν, 
ὅσον οἳ παλαιοὶ τῶν ἐξηγητῶν εἶπον, ὡς τοι θέατρον τῇ 

ὠδεῖον ἢ) γυμνάσιον ἠρώων τῇ οἴκημά τι δηλοῦται διὰ τῆς 

μέγα λέξεως 3 ὑτιοῦν ἄλλο τε τοιοῦτον. µμεταβάντα ὃ᾽ 
ἐφεξῆς, εἴ τι πρὸς τὰ τῆς τέχνης ἔργα χρήσιμόν ἐστιν, 

ἐκεῖνο σκοπεῖν, ὅτο τοῦ ἠρῴου ὄπισθεν ἢ ὅτι τοῦ Ίζενε- 
λάου, τινὲς οὕτω γράφουσιν, ὁ ἄθῥωστος ἐκεῖνος πατέκειτο, 

᾿χρήσιμον ἔχει τι, καθάπερ οὐδὲ τὸ τούτων ἐφεξῆς εἰρημέ- 
φον, ἰκτεριώδεος ἐπιγεναμένου. εἰ καὶ ὅτι μάλιστα χρήσι- 

µον ἦν αὐτῷ τῷ “/πποκράτει, πρὸς ἀνάμνησιν, ἴσως μὲν 

τῶν προειρηµένων, ἴσως δὲ καὶ αὐτὸ καθ ἑαυτό. πάθους 
γὰρ ἢ χρώματος ἐκτεριώδους ἐπιγενομένου τῇ γυναικὶ ἔπι- 
µέμνηταυ κανταῦθα παρά τε τοῖς παλαιοῖς ἐξηγηταῖς καὶ 

τοῖς αντιγράφοις ἡ ῥῆσις παραγέγραπται. κατ ἄλλους δέ 

τινας ἐξηγητὰς πρόσκειταυ τῷ ἰκτεριώδεος ἐπεγενομένου τὸ 
παρέµενεν, ὥσπερ αὖ καθ’ ἑτέρους μετὰ τῆς ἀποφάσεως τὸ 

οὐ παρέμἑνεν. ἔνιοι δὲ τὸ αἰτῇ προστιθέασιν. αλλὼ τοῦτο 

6 νοοῖραςθ, αριᾶ Ἱπαβιωα, Ἱλ]αά ἰαπίαπι ἀῑπίι[α, αποά 

ψείετες Ιπίετρτεῖες ἀῑχετυπί απί ἰμεαϊταια ααῖ οἀϊοπ, 1 

ε[ϊ Ίοευπα, ἩῬῖ Ῥοέπιαία τεο]ίαραπίαν απ ΡΥΠΙΠάΠΗΠΙ Ἠθ- 

τοιπι ααῖ ἆοπιαπι αἴηπαπα απῖ ααοάρεῖ αἰτιά Πα]αβπιοᾶί 

4Ώ Ἠαο νους, ππαβπµπε, Πρηϊῃμοατϊ, Ὑταπαστε[ίαπα απίοπι 

ἀεῖπεερθ αἆ ατἰῖδ ορετα Ί]]α οοπΠάεγατε πε εΠ,. Οιποά 

Ρε Ἠεγοιιπι αμξ Ρο[ Μεπείαιπ, ααϊάαπι επίπι Ίϊα [οτῖ- 

Ῥαπέ, αερτοίας 1]]ε Ίαοετεί, ΠΠ] απἱοααπι ατα Ἰα-- 

Ῥεί; ααεπιαάπιοάἁπι πεφμε αποᾷ ἀείποερς ἀῑείαπι εβ, ατ- 

οµαϊίο΄ [μρεγνεπίεπίεν οἳ [ 4 παπι πιακίπιο 1ρΠ Ἡϊρροοταᾶ 

αἆ τεπϊπ][οεπβῖαπα π]ε {οτεῖί, {ογία[ε ααἶάεπι ρταεᾶϊοίο-- 

τητα, {οτίε νετο αἳ 1ρ[μπι ρε [ε; αΠεοίιθ δηΙπι απῖ ϱο-- 

Ίου] ατηπα πια]ετί [αρεγνεπῖεηίϊ ππεπιογίαπι τεγοςαῖ, 

Ἐί Ίιοο Ίοσο αραιά νείετος εχρ]απαίογες εἰ ἵπ νεϊια[ί6 ϱο- 

ἀἰοῖθιιδ Υετρα Ἠαεο ΙΠ πιαγρίπε ἁῑοία [απῖ: Γεοππάμπι αἶ]ος 

αποδάαπι εἴῖαπι Ἰπίιετρτεῖες Ἠΐ νοοῖραδ, ατφμαίο [μρετ- 

νεπϊεπέε» Ἠαεο αἀ]εοία ε[ι, ΡρετπιαπΠί, απεπιαάπιούιπι οἱ 

αριά οιοδάαπα α106 ΟΠ ΩοπαίΙοΠ6, ΠΟΠ Ρεγπιαπβῖ; ποπ- 

πα] νετο εἰ απο γοοθι ΙΡ αρροπιυηί. Θεά Πταά απ- 
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Ἐὰ, Οµαγί. ΤΚ. [4.1.1] Εὰ. Ῥα[, . (408.) 
μὲν αῇ λέξει τὴν διαφορᾶν, οὐκ ἓν τῇ διανοίᾳ λαμβάνει. 

τὰ δὲ πρότερα τὴν διάνοιαν ἐπὶ τοὐνανιίον ὑπαλλάττει, τὸ 
γὰρ ἐκεεριώδες πάθος ἢ χρῶμα τῆς ἑτέρας γραφῆς παρα- 

μεῖναυ δηλούσης, ᾗ ἑτέρα φησὶ μὴ παραμεῖναι. καθ ἔαυ- 

τὴν οὖν γεγθαμμένης τῆς προκειµένης ῥήσεως, οὔτ εἰ παρ- 
ἔμενεν οὖτ εἰ μὴ παρέμὲνεν, ἔχει τι χρήσιμον ἡμῖν τοῖς 

οὐκ εἰδόσιν ὅπως ἐνόσησεν ἢ τίνα διάθεσιν ἔσχεν. εἰ δὲ 

τοῖς ἐπιγεγθαμιμένοις συνάπτοιτο, περιττὸν ὅλως ἐστίν. ἆρ- 

κε γὰρ. εἰρῆσθαι μόνον τὸ,  ὑκτερώδεος ἐπιγενομένου, 

παραδείγματος τούτου τοῦ περὶ τὸ πρὀσώπον φανέντος, ὡς 

ὤν ἄλλων. δοκούντων μικρών εἶναι µόνων, ἐδήλωσε τούναν-- 

τίον, ἐπειδὴ [εγάλως ἐξετράπη τοῦ κατὰ φύσιν. καὶ γὰρ. 

τὸ ἐπιφερύμενον. τοῦτό µε διδάξει διαμαρτυρεῖν, ἐφ᾽ ὃ µε- 

ταβαίνειν δη καιρὸς ἑάσαντα τὰς ἄλλας ἐξηγήσεις τῆς: προ- 

μειμένης ῥήσεως. ἴσως γὰρ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα παρὰ 

τὴν. ἐμαυτοῦ προαίρεσιν μιηκύνὲει, παραλιπειν ἐγνωκύτος 

ὅσα τοὺς ἀναγινώσκονιας αὐτὼ νέους οὐδὲν εἰς τὴν τέχνην 

ἄαεπι Ἱπ Ιοομίϊοπα ἄιΠεγεπίϊαπα, Ποπ 1π [επίοηία {αοῖς, αἲ 

Ρτῖογα [εη[απι ἵπ οοπίτατίαπι πηπίαηϊ: παπα απππι αγηια- 

ἴαπι αΠεοίηπι αί οοΙογεπι αἰίετα Ἱεοίίο Ῥεγπιαπῇ/[ε Πσπτῇ-- 

σοξ, αἰίετα ποπ ΡεγιπαπΠε αΠιγπιαϊ, Ῥεν [ο Ισίίιγ ρτας- 
{εης ΓΕΥπΙο [οπρία πεφια {Π Ῥεπιαπῇί, ἀῑσαί, πεφιε {[ 

ἨΟΠ ῬΡεγππαπβί, οαπϊοππαπα τα Ηίαῖς πορίς α[ἴεντα, ροίείῖ, 

αποπιοᾷο αερτοίατεί αιῖ (αοπιοάο α[εοία εἰζεί 1σπογαπίῖ- 

Ῥμ5. Αί ΠΠ [αργα [οπρίϊ αηπεοίαίτα, Ῥτοχ/[απα [πρεχνασπς 

ε[ι; [αἱ] ε[ι επῖπι Ίοο [οἰππι ἀῑσίαπι εί[Τε, ατημαἰο {πρει- 

νεμΙεπίεφ Ίοο εχεπιρΙο οἴίτα {αοΐϊεπι αρρατεπίο, (απή(ααππι 

αἶια εχίσια ε[ε, {ΠΠ [ο]α ἀῑοία {οτεπί, νιάετεπίαν: αἱ Τρία 

οοπίγατΊαπα Πσηϊ[Ποανϊί, ααοπίαπι να]άε α παἰαταΙ Παῖα 

πημίἰαία ε{[ι, Οιοά επῖπι Ἱπ[ετίατ, Ἠοο πιο ἰε[ίανί ἀοοεῦ1ί, 

αἆ αιοά αἶιαδ Ργαε[επ{]ς ΓεγπιοΠῖ5 οχρ]απαίοπες «ἰπΙ]{{6Π-- 

ἴοπα ἴπαμβτο Ίαπι ἱοπηρας εΠ. Εοτία[ας επἶπι εἰ εα ᾳπαθ 
Ἠηο ἀῑοία Γαπί, Ρταείος πο[χαπα Ῥγοροβίαπα ]οηβίοχα Γ16- 

ταπές (παπα ργαείεγη]ίοτο ἀεοτενεχίπα, 4μαεσοπη(ιο 16- 

σεπβις Τρία αἀο]ε[οεπίῖριας η]. αἆ ατίεῖα Ρτο[ωίηνα Γα11. 
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Γὰ. Οἶασε, ΙΧ. [451. 422.] Ἐά. Βα[, Ύ. (4689, 409.) 
ὀνίνῃσιν. οὐ 7ὰρ σοφεστικὴν παρασκευἠν πρὀκειταί μοθ 
παρασκευάξειν αὐτοὺς, ἣν ἐμίσησα διὼ παντὸς, ἀλλ ἐπὶ τὰ 

τῆς τέχνης ἔργα κατά τὲ πρόγνωσιν καὶ Θεραπείαν, ἃ κά- 
μοὲ διὰ πανιὸς ἠσκήδη. 

’ 

μ. 

(469) [422] "Ο παρὰ Τιμενέω ἀδελφιδῇ, οὗτος µελάγ- 
χθους. 

2Σὲ πρὸς τὰ τοῦ προσώπου λελεγμένα καὶ τοῦτ ἀναφέ- 
ϱου τιν ἕξει τι χρῆσιμον ὡς ἓν παραδείγματος µοίρᾳ λελε- 
γμένον. εἰκὸς γὰρ καὶ τοῦτον ἐπὶ μικροῖς τοῖς ἄλλοις ἐκ- 

τροπὴν τοῦ σώματος εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐσχηκότα μεγάλην 
αποθανεῖν 1 κινδυνεῦσαι διὰ τοῦτο µόνον. εἰ δὲ καὶ µὲ- 

λάγχλωρος είη 7εγραμμένον αντὶ τοῦ µελάγχρους, ὡς ἐν 

ἐνίοις τῶν αντιγράφων ἑὕρομεν, ἔτι καὶ ο δόξει κάκω- 

σίν τινα μεγάλην ἐνδείκνυσθαι τοῦτο µόνον τὸ χρῶμα, καἰ- 
τοι τῶν ἄλλων μικρῶν γενομένων τῷ κάµνοντο. 

Θ-- 

Ίαφπε επῖπι αἆ [ορμί[σαπι {αοι]ίαίεια, 4 παπι Ρτογ[ας οςἱο 

Ῥετ[εφτιογ, «ο5 Ῥγαθράχαχα οοΜΠΗ πο; {[εὰ ατ ορεγα Ίπ 

Ρταε[αριεῃάο αἴηαε ομταπἆοφ 1π αιΙβιας εἰἶαιη Ίπθ [ΕΠΙΡΟΣΥ 

εχετοι]. 

' ΧΙ. 

Ομί αρμά Τϊπιεπεὶ περίέετα, ἰ[ε πίβγο ϱἰγάίφιε οοἶογε 

μ[κ[ω. 
ΒΙ αἆ ἑα, «Ἡαο ἆε {αοῖε ἀῑοία [απῖ εἰ Ἠοο αι 16- 

{ενί, αἰϊφαῖά πα Πίαιῖς ρετεῖρίεί, ας { Ίοεο εχειηρ]ῖ ἀῑοίυπα 

πι, Ῥατ ε[ι επῖπι εἰ Ἠμπο, ΟΙΙΠ1 α]ία ε[επί εχίσαα, ϱΟἵ-- 

Ῥοτο α παϊιταΙ Παία Ίοηρε Ῥετηιιίαίο Ῥτορίες 1 [οτπα 

αι πιοτίαπι ε[[ε αιιἲ 1Π πιογῖς ἆ[ογΙΠΙΙΠε γεγ[Γαίπῃ, Οιιοᾷ 

{ μελαγχλωρὸς [οτρίαπα ΕΠἱ Ῥτο εο αποά ε[ µελάγχρους, 

Ίου ε[ι πΊριαε ουδ, αἱ 1π οα]ραδάαπι οοιοῖρις τεροτῖ-- 

ωμ5, αὀλμιο εἰἶαπι πηασῖς [ο]ις 16, οοἰος ππαρηαπα (παΠ-- 

ἆαπι ποχαπι ᾖσηίῃσατο υιἀεριίας, αααπινῖδ αἰία 1Π ἄεΡΓο- 

ἰαηίο εχίσια {ογεπί. 

6ΑΙΕΝΟ5 ΤΟΜε Ἁγ{[ο (9) αα 
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κά. Ονασίι ΙΧ. [422.] ; Εὰ. Βα[. Ύ. (469.) 
σσ μα. 

Ών Περίνθῳ τὸ γονοειδὲς, τὸ τοιοῦτον ὅτι κρἰσιμον καὶ 
τῶν ἤτρων τὰ τοιαῦτα. ὅτι αἱ οὐρήσεις ῥύονται, ὅτυ 

οὔιε φύσης πολλῆς οὔτε κύπρου πολλης γλίσχρης διελθού-- 

σης ἐλαπάσσειο. οὐ γὰρ δὴ μέγα ἤν τὸ ὑποχόνδριον. 

κράµβην ἑβδομαῖος ἔφαγεν, ἔτι δύσπνους ὢν, τὰ περὶ τὸ 

ἧτρον ἐλαπάσσετο, εὐθύπνους ἐγένετο, ᾖᾗ κοιλίη αὐτῷ 

ἐξετίναξεν. 

Οὐκ ἀρχὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως, ἀλλὰ τελευτὴν τῆς 

προτέρας οἱ περὶ αρφας ἡλοῦρταε τὸ ἐν Περίνθῳ. καθό- 

λου μὲν γάρ φησι τὸν νῦν λόγον εἶναι, ἔν μέρει δ᾽ ἐκεῖνον, 

εἰωθότα δὲ τοῖς ἐν µέρευ λόγοις τὸν {πποκρατην. προσγρά-- 

φειν᾽ ἤτου τὼ τῶν χωρίων ἢ τὰ τῶν παθόντων ὀνόματα, 

καίτου οὗτος ὃ νῦν λεγόμενος λόγος ὕτι τῶν ἐπὶ μέρους 

ἐστὶ δῆλον ἐξ ὧν ἐπιφέρων αὐτὸς εἶπεν ὁ “Γπποκράτης, 

ὕτι οὔτε πολλῆς φύσης οὔτε κόπρου πολλῆς γλίσχρης διελ-- 
Φούσης ἐλαπάσσετο" πολλὰ ὃ᾽ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιώῶν γέ- 

ΧΙ]. 

Τι Ρετίπί]ο [εποϊηὶς /ρεοῖεπι γεΓέγενς, εαὶε Πιάϊοαξοτίμτη » 

εἰ φµαε εἴγεα αὐάοππεπ ἑα[ία, αμῖα παϊοῖιο {ὐεγαπὲ, Φμο-- 

πῖαπα Ἰεφµε Ἰαῖιμ πιο πεφιε [ἔεγεοτε Ἱπµ[ίο εεπαοὶ 

ἀε]εειο εφαεμαύαμγ πεφιε επίπι ππασἹια εγαπὶ Ῥγαε- 

εοτάία. ΆΈτα[[ιεαπαι [ερείπιο ἅἷε οοπιεᾶίε, αἁλμο αεβτε 

[ρίγαπς, ματιε οἶγοα αὐάοππεη ριτγβαϊαε αν γεεῖε ο |ρῖ- 

απο ε[]εοιμς ε[, αἰυμς τρ[ι επρι[ῖε. 

ἹΝοι. Ρταε[επ1 Γεγπιοηπῖς ἠηίαπα, [ο Ρειοτῖ Ππεια 

Ἠας νοοες, ἵπ Ῥεγίιπίιλο, Ῥαβίπις ε[[ε οεη[αῖ; Ἠππο είπα 

ΓΟΥΠΙΟΠ ΟΤΑ ΟΟΠΙΠΙΗΠΠΘΙΙ, 1]απα Ρρτϊναίπι ε[[α ἀῑοΙΙ; οοΠ/{αθ-- 

ν][Πα αιίεπι Ηιρροοταίειι ριεῖναιϊ [εγπιοπῖρας απί Ίοσο- 

τα απἲ αερτοίαπ απ ποπηῖπα αἀ]ίοετθο. Αἴαια ΡΥαε[ΕΠΘ 

Γογπιο, αποά ἵπ Ρρατίο Πί, οκ ῖφ οοη[βαί, «4αο 1ρ[ε Η{ρ- 

Ροεγαίες Γαράεπς αἲί: ᾳιποά πεαε μη]ίο Παία πεφιιο Που- ' 

εοχε Π]ίο ἰεπαοὶ ἀε]εείο εναρααυαίατ, ἨΜια]ία νοετο ἵπ 

γοαπ]π]ρας ἆς πποχρῖς ρορα]ατίρας, ἵπ ᾳπἱραφάαπα ρατί]-] 
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δα. Οµωσι. ΊΧ. [1.ο.] Εα. Βαΐ, . (4090:) 
γθαπται μὲν ἐπί τινων ἑωραμένα κατὰ µέρος, ὑποπέπτωκᾶ 
δὲ καθολικοῖς Ὀεωρήμασιν, του διηνεκέσιν ϱ) ὡς τὸ πολὺ 

γενοµένοις. οὕτως οὖν καὶ νῦν γονοειδὲς εἴτε οὖρον εἴτε 
διαχώρηµα γένόμενον ἐν Περίνθῳ αρίσιµον ἐφάνη, πότερον 

3 ὀλίγυις ἢ πολλοῖς αἲ ἑνὶ τὸ τοιοῦτον συμβαίνει κατὰ τὴν 

λέξιν αὐτοῦ τοῦ “Ιπποκράτους οὗ διώρισται. πιθανώτερον 

ὃ᾽ ἐστὶν ἐπὶ πολλῶν αὐτὸ πεφυκέναυ κατ ἐκεῖνον τὸν και- 

οὖν ἐπιδημῆσαν, ἠνίκα ἔγραφεν ὁ “/πποκράτης ταῦτα. ὅταν 

μὲν γαρ ἐφ᾽ ἑνός τινος /ενόμενόν τι γράφΦη, προστίθησιν 
ἤτου τὸν τόπον τῆς πύλεως ᾧ τὸν ἄνθρωπον εἴἶδε κατακεί- 

µενον ἢ τὴν ἠλικίαν ἢ τοὔνομα. τών πύλεων δ᾽ εἴωθε 

μνημονεύειν ὀνομαστὶ κατ ἐκείνας τὰς διηγήσεις ἐν αἷς 

πολλοὺς ἐθεάσαντο παθόντας ταῦτα. τοῦτο μὲν οὖν οὐ µε- 

γάλην ἔχει διαφορὰν ὡς πρὸς τα τῆς τέχνης ἔργα καὶ συνα- 

πτέτω τις οἷον βούλεται τὸ ἓν ΠΠερίνθῳ. τὸ γονοειδὲς δὲ 

ἔρον 1 καὶ διαχώρηµα 7ένοιτ ἄν ποτε κρίἰσιµον, ὅταν ὁ 
; Ε δις ο. ου : 8 

παλούμενος ὑπὸ Π{ραξαγόρου χυμος ὑαλωδης ἐπκενοῦταυ. τὸ 

δὲ καὶ τῶν ἤτρων τὰ τοιαῦτα, δεῖταυ μὲν οὖν τὸ προειρη- 

οπ]αίῖπι ν][α [οπρία [απΐν ππῖνεγ[αρις απίεπι ρτᾶςοερ!18 

απέ Ρ]εγαππ(πθ νοχῖς [αῬ]εοία [απί.  δ8ἱδ ἀδιίατ αἱ παπο 

σοποῖἀες, Ίιοο ε[ [επηπίς [ρεοίεπι Τείεγεης, [νο Ἰοῖπι, 

ᾖνο αἰνί τεογεπιθηίητα ε]θοίμπ, ἵα Ρετίπ!]ο ]α{σβίογΙΠι 

αρραγι]έ; αἴταπα ραποῖ απ απῖ Ἰβμαά ασο]ἀετ]ξ, πο εἰ εκ 

ρβις Ηϊῤροοναί νενρῖς ἀεβιίίαπι; Γεὰ νεγὶ [πας ε[ 

Ίβιιά οαπἆεπα ἱεπιρε[ίαία, απα Ίαεο ἨΠἱρροσταίες [οπβεραϊ, 

Ἰπ πιη]ίος στα[αις αρρατιϊ[ε, Ὁπαπάο επῖπι α]ᾳιοά  1πΠ 

ππο απορίαπι Πετί [ορ απῖ ]οσπη οἰντίαί16, Ἱπ 4ο Ἰο- 

τηῖπεπι ἀεοιπιρεπίεπι νΙάτί απί αεἰαίεπη αὐ{Γ ἨΠΟΠΙΕΠ αΡρο- 

πΙ.  Οἰναίααι αμ[οπι Ποπ Ῥγοργίο πηεπηϊη][]ε ἵπ 1]]ς 

παντα [ἰοπίρας [ο ίιπι εί, 1π απίρας πππ]ος εαἆεπι ρα[ος 

εοπ/ρ]σαϊις ε[ἰ; Ίου νετο αΠαΠΓΠΠΙ αἆ αγ οΡοΥα Ρεγῖποί, 

Πο παπι τεΓετί, εἰ Ίος, 1 Ρενγ]πίμο, οππι απΠρας νε]τε 

απἱδρίσιη οοπ]αηρίίο. ΑΙ Γεπηηίς [ρεοίεπι ΤΕΓΟΓΕΠς ]οῦίαιη 

νε] εἴῖαπι ἀε]εοίίο {πανί [απο Ἱαάισαίοτίαπα, αποπίαπα Ίπι- 

ΠΠΟΣ ἃ Ῥτακᾶβροτα υΙίτεις ποπηϊπαϊας οναεπαίιις ο: {[οἆ 

Ἠου εἰ φµαε εἶγοα αὐάοπιεπ ἑαία, αἲ απεάἰσίαπι Ίωπε τε- 

θα442 
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Ἐά. ΟΙατι. ΤΧ. [452.] Ἐά. Βα[, Υ. (4690.) 

[4059] µένον ἀναφέρεσθαι, τὰ γὰρ τοιαῦτα πρὸς ἕτερον 
ἀναφέρεσθαι λέγεται. προείρηταυ δὲ οὐδὲν περὶ τῶν τρων. 
ἴσως οὖν ἢ ἐν τῷ γράφεσθαι τὸ πρῶτον ἀντίγραφον ἐκ τῶν 

ὑπομνημάτων τοῦ “/πποκράτους παρελείφθη τι τοιοῦτον γὲ- 
γθαμµένον, 1) αὐτὸς ἑαυτῷ τοῦῦ' ὑπεμνημονεύσατο πρὸρ τὸν 
πρῶτον ἄθῥωστον ἀναφερόμενον, ὑπὲρ οὗ προεῖπε τοῦτο µό-- 
γον, ὁ παρὰ Ἰιμενέῳ ἀδελφιδῇ, οὗτος µελάγχρους.. ἔνιου 
δὲ διὼ ταύτην τὴν ἀπορίαν ὧδέ πως διπλῆν διῆλθον τὴν 

ῥῆσιν, ὅτι κρίσιµον καὶ τῶν ἤτρων, ὡσεὶ καὶ οὕτως ἐγέγρα- 

πτο. τὸ Ἰονοειδὲς οὖρον ὅτι κρἰσιμόν ἐστι καὶ τῶν κατὰ 
τὸ ἤτρον παθῶν ἐπισπᾶσθαι χρὴ, καὶ πάλιν ἀπ ἄλλης ἆρ- 

χῆς. τὰ τοιαῦτα ὅτι αἱ οὐρήσιες ῥνονταιν ἵν ἀκούσωμεν 
τὼ τοιαῦτα, τὰ κατὰ τὸ ἤτρον γινόμενα. καὶ τούτου γὲ 

μαρτύριον ἐφεξῆς ἔγραψεν ὅτι οὔτε ἡ}) φίσης πολλῆς οὔτε 

κύπρου πολλῆς /λίσχρης διελθούσης ἐλαπάσσετο, τουτέστιν 

οὐδενὸς ἄλλου γενοµμένου τὸν κατὰ τὸ Πτρον ὄγκον λῦσαι. 
δυναμένου, ἐπὶ µόνοις τοῖς γονοειδέσιν οὔροις ἐκρίθη τὸ 

νόσημα, τάχα }ὰρ τοιοῦεόν τι τὸ Ίτρον ἠν ὁποῖον καὶ ἐν 

Γουγὶ ἀερεί: ἰα]ῖα επῖπι αἆ αἰίεγαπι τε[εττΙ ἀῑοαπίας, πΙμ] 

απἴεπι ἆς αὐάοπιπίρις ρταεάἰοίαπι εΠ. Εοτία[ις Ισίίατ οι 

Ῥτϊππσμα εχεπηρ]αι εκ ΠΗιρροσγα[ῖ οοπιπιεπἰαγ]ϊς ἀε[οτιρε- 

τείασ, αηαοά Πα]αςπιοςί Γοπρίαπι οπαπι Γα1ές ααὶ τρία 

ΠΡΙ 1ρᾷ Ἰοο, αποά αἆ Ῥιπηπι αερτοίαπα τε[εγαίατ, Πῃθ- 

πιοτῖαε οαιι[α [οηἱρβί, ἆε απο 1 [οἱ ρταεθἰκεταί: αἱ 

εριά ΓπιεπεΙ περίεπι, 1ο Ἠῖρτας ομ(15 εγαί,. Ύεγαπι Ποι-- 

ητ]]1 Ῥτορίες Ἠαπο απιρ]ριατίαίεπα Πο [απο ἀπρίϊοεπι ]εο[ῖο-- 

Ὥεπι εχρἰαπαβαπί, ]ιμαάιοαϊοτίμπι εἰ α1ιαε οἶἶγτα αβάοπιεη, 

Ρενίπάε αο [ Ίία [οπἱρίαπα ε[ζεί: [επί [ρεοῖεια τε[εγοης 

υγίπα ]αά]σαίοτία ε[ι εἰ αὖ α[Πεοίριας αράοπιϊπῖς εχἰγα]ῖ 

ορογίεί; 1ἴεγιπιαιιε αἲ αἰῑο ΙΠΙΙΙο ἀῑσαίαν, ἴαα απία παῖ- 

οἶμς [απαπί, αἱ Ιπίε]]Ισαπιας, ἑαίία Ύπαε 1π αὈάοπιῖηε Παπ, 

Αίαιε Ἠ]ας τεῖ (ε[πιοπῖαπα 4εἴποερς ΓοτΙρβί, φαοά πεφιιθ 

πημ]ίο Παία πειε [ιεγουγε πηα]ίο {επαοὶ ἀε]εοίο εγαςεα- 

Ῥαπίαχ, Ίου ε[ὶ πι]]ο αἰίο αΠεοίο, αιιοᾷ αράοπιϊπῖ ἵαπιο- 

τεπη ἀ[ο]νετο Ρο[ϊοί, ρετ [ο]α [επηϊηϊ Ππῖ]ία ]οίῖα πιοχ- 

Ρας ]αάίσαίας εΠ. Εοτίαα επἰπι ἴαιε ααοάἆαπι αδάοπιεα , 



ο ΑΙ Γ44ἨΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΝΗΑ η. ϱ8Ι 
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” - - ΛΑ ΕΠ ” ” [ Π ει 

τῷ προγνωστικῷ διηλθεν αὐτὸς ἓν τῃδὲ τῇ λέξει. τοὺς ὃ 

ἐκ τῶν ὑποχονδρίων πύνους τὲ καὶ κυρτώµατα, ἢν νεαρά 
- λ - 

τὲ ἡ καὶ μὴ σὺν φλεγμονῇ, λίει βορβορυγμὸς ἐγγενόμενος 
3 ” ς ’ ι .. Ν 

ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεξελθὼν σὺν κύπρῳ 
» 3 ι) ” ’ 

τε καὶ οὔρῳ», εὲ δὲ μὴ καὶ αὐτὸς διαπεραιωθῆς, ὧὠφελέει 
δὲ καὶ ὑποκαταβας ἐς τὰ κάτω χωρία. οὐ γὰρ δὴ φλεγµο- 

ι 3” 3”, εκ” ο 3ὴ 

νὴν ἡ τι ταύτης ἔτι δυσλυτώτερον ἐν ἥπατι συστὼν 1 ἐν 

ἐντέροις 1 ἐν γαστρὶ, }ονοειδὲς οὖρον ἐλύσεν ἂν μόνον }ὲ- 
Δ -” Σ 3 3 

γόμενον. διὰ τοῦτ οὖν ἐπήνεγκεν αὐτός' οὐ γὼρ δὴ μέγα 
- ας , ς », π , 8 , 3 
ἡν τὸ ὑποχόνδριον, ὡς εί γὲ ἦν µέγα, μὴ ἂν λυθέντος αὐ- 

τοῦ, διὰ τῆς τοῦ γονοειδοῦς ἐκκρίσέως. ἐπὲὶ δὲ τὸ ἔπιφε- 
’ 3 ’ - - 

θόμενον ου πάνυ τι φαίνεται συνᾷδειν τοῖς οὕτω προει- 

θἨμένοις, διὰ τοῦτὸ τινες ἂἅπ ἄλλης αἀρχῆς ανέγνωσαν 

αὐτὸ, δασύνοντὲς κατὰ τὴν πρώτην συλλαβὴν τὴν οὐ καὶ 

ποιοῦντες ἄρθρον αρσενικὸν πτὠσέως γενικῆς, ὡσεὶ καὶ οὗ- 
Δ .) 3 ο ὁ 

τως εἶπεν οὗ γὰρ δὴ ἀνθρώπου μέγα ἦν τὸ ὑποχόνδριον, 
] ε -” ”, 3”, ; .. 3 4 / Γ ἀἎ 

κράµβην ἑβδομαιος ἐφαγξν, ἔτι ὃνσπνους ἑων. ἐπδὶ δὲ το 

εταῖ, απα]ε ἵπ Ῥταε[αβΙοχαπι Ἠβρτο 1ρ[ ῥρεγ Ίαεο νοιρα 

ἨΩΥΤΑΥΙΙ: εκ Ργαεοοτά1ῖ ἆο]οτες εἰ ἴαπποτεδ, { τεσεηῖεδ 

Πιπῖ εἰ αΏδαιε Ἱπῃαπιπιαίίοπε, {ο]ντί [ἱγερίῖας 1π Ῥταεσογά1] 

ογίας5 εἰ πιακΙπ]ε απἰάεπι ουσ [ἴεγοοτο εἰ Ἰοίο εἰ {ῑαίιι 

ερτε[ῄας: Π νετο 1ρίε ποπ ἵγαπερτεβας ΠΙ, Ἰαναί [α]ίεπι εἴ 

ἵπ Ιπ[εγίογο ρατίον ἀε[οοπάςης, Ίε(αθ επί ΡΗ]ερπιοπεπι 

αυἴ ααιοά αἰιιά Ίρ[α εἰῖαπι οοπίμΙπαςΙΙ5δ 1 Ίεσοτο αὐί 

ἀπιεβΙηῖς αιἲ νεπἰτιοα]ο οοπΠαίαπι, [επιηῖς Επηῖ]ε [οτι 

Γο]απα τεάάἹτυπι ἁΙ[οιίεγε ροἰα]Τεί. ἨῬτορίετεα ἰβίίαν 1ρ[ο 

Ἱπίπ]Πέ: πεφιθ εΠίπη ππασια εγαπί ρταεοοτάίας (ποηπίαια, 

πησπα {α1{εηῖ, ἩΟΠ αίίφια ῥρετ αγίπαο Γεπιπϊ Επι] εκ- 

ογείίοπεπι ἁπ[[ο]νί ἀΐᾳιε αἰἰεπαατὶ ροϊμΙΠεΠί,.  (αείεγΗπι 

αποπίαια αποά Γαρατίασ, σπα Πα Ρργαθά]οίῖ5 πο αἀπιοάμπι 

οοποογάατε νιἀείωατ, 1Ιάεῖτοο ΠΟΠΠΙΙΙΙ αἩ αἲο 1Π1ἱ1ο 1ρ[απι 

εσεραπί, Ἠαπο Υοσεπι οὐ οσα Γριπῖα ογα[ο Γογ]ροπίες εί 

αγΠου]πι πια[οα]ίπαπι σεπ] Ην] οα[α5 {αοϊεπίες, αἱ ῃ αἵ εἶιας- 

πιοςΙ οταΊο εΠεί: οι]α5 επἶπι Ἠοππίδ πιβρηα εταπί ΡΥ86- 

οογάία, Ῥτα[Πσαπι 15 Γερίίπιο ἀῑθ οοπιεΚ1!, αἆλμο αερτε [ρίταδη 
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ζτρον ἐλαπάχθη, εὐθύπνους ἔγένξτον τουτέστιν εὔπνους τε 

καὶ κατὰ φίσιν ἀναπνέων. οὐ μὴν ἔγραψε πότερον ὕπαγα- 

γοῦσα τὴν κοιλίαν ἡ κράµμβη τὴν ὠφέλειαν ἐποίησεν 1 κατὰ 

τὸν τῆς ἀναλώσεως λόγον, ἔνιου δὲ ὡς κληθέντος αὐτοῦ 

τὴν εὐθύπνους λέξιν ἐξηγήσαντο, σημαίνεσθαι λέγοντες ἐξ 

αὐτῆς τὸν ὀρθοπνοϊκὸν καλούμενον τῆς δυσπνοίας τρόπον. 
ἓν γὰρ ταῖς αἰγιγματώδεσι ῥήσεσιν ὅ τι ἄν τις ἐδέλη δύνα-- 

ταυ λέγειν, οὐδὲν ἡμῶν αξιόλογον ὠφελουμένων ἓν αὐταῖς. 
ἐν αἷς οὐδὲ τὴν “Ιπποκράτους γνώµην ἔνεστι μαθεῖν ἀκρι- 
βώς, αλλὰ τὴν τῶν ἐξηγητών. 

μῤ. 
Περὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἐχωροειδέορ, ὅτε ἓν τοῖσι πτοώὠδεσι 

τὸ τοιοῦτον 3 ἐν τοῖσιν ἡγρυπνηκόσιν, καὶ είτὲ φαῦλον 

εἴτε χρηστόν. : 

[494] Οὐχ ἁπλῶς τὸ λεπτὸν καὶ ὑδατώδες αἷμα 
-- 5 ον Β : ε , ρῥεςὶ ρα οτι ῃ , 

Ίαλειν αυτον ἰχωροειδὲς υποληπτέον΄ ἐστῖν, αλλα τὸ µετά 

Ῥοβᾳ παπι Ύετο αράοπιεπ ριχραίαπι εβ, τεοίο [ρῖταπς Γα1ξ, 

Ίος ε[; Ῥεπο Γρίχαης αἱ παἰιτα]τος (ρτήαπι ἆμοεπο. ΊἈοι 

ΓοπΙρΠί ἵαπιεα, αἰταπα ἆμσεμς αἶναπι Βγαίῆοα Γαρβάϊο Γαῖξ, 

4η ἀῑσε[ί]οπῖς ταίϊοπθ. θεά αιϊάαπα Ίαπο γοσεια, τεςίε 

τε[ρίταπς, εκρἰαπανετιπί, οτἰμορποίσοι γοσαίαι ἁ1[ιοῖ]]ς 

Γρ]γαἰ1ομῖς πιοάσπα αὐ ἀρία Πρπϊῄοατι ἀῑοεηίει. Ίπ αεπῖς- 

Ππιαβ]οῖς οπίπα [εγπιοπῖρας, απάηαῖὰ Πραεντέ, ααίσαε ἆᾱἷ-- 

εεγα Ροϊε[ι, π]]απα Ππ[σπεπα αίαίεπι πορῖς εκ 115 ρετ- 

οἱρίοπρας, ἵπ ᾳπ1ριιδ πεφο οεγίαπι Ηϊρροογαίίδ πιεπίεπι, 

[εὰ εκρ]απαίοτπα ρεγά([εετα Πεαῦ. 

ΧΙΙ. 
Ρε /[απριωίπε ἱε]λοτοίᾶε φμοὰ ἰἵπ ραυϊάἰς εαν αμὲ ἵπ υἱρὶ- 

ἰαπιῖόις εἰ [τυε πιαἰις [τυε δολ». 

λοπ Ππιρ]οϊίεν (επαεπι εἰ αααεΠη [απσαϊπεπι αΏ 1ρ[ο 

Ιο]μοχο]άθα γοσατῖ [α[ρισαπάμπι α[ι, Γεὰ θιπα ᾳμἱ γεπεποία 



ο ΚάΙ Τά ΠΗΝΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΣΠΟΜΝΗΜΑ Ρ. 083 
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2 ’ ’ 3 Δ ” 

τινος ἑωδους καὶ κακοἠθους δυνάμεως. ἐν γὰρ τῷ ὁευτέρῳ 
- 3 -” ι) .) », 3 « .] ” ’ 3 -- 

τῶν ἐπιδημιῶν αυτὸς ἔγραψὲ καὶ ὑπὸ τῷ δέρµαει ἰχῶρεὲς 
Ιλ.) 5 ῃ 9 
ἐγίνοντο, ἐγκαταλαμβανόμενου δὲ ἐθερμαίνοντο καὶ κνησμὸν 

ἐνεποίουν, εἶτα φλυκταινίδες ὥσπερ πυρίκαυστου ἀνίσταντο 
ἃ . Δ Δ ’ / ο/ η εἰ] «“/ 

καὶ υπο το δέρµα καίεσθαι ἐδόκεον. εὔδηλον οὖν ὅπως 
ς ο.) - 3 .] ’ 

ὑπὸ τῶν ἰχώρων οὐ σμικρὼ συμπτώματα (470) }ἰνεσθαί 

φησι. καὶ ὃ Πλάτων δὲ ἐν τῷ Τιμαίῳ τοιοῦτόν τι σημαίνευ 
Ν ωά . ’ , 2 

διά τῆς ἰχώρων προσηγορίας ὧᾧδέ πως λέγων" ἰχὼρ δὲ ὁ 
) « ὦ υίς ὴ - -” 3. 

μὲν αἵματος ὀθῤῥὸς προς, ὃ δὲ µελαίνης χολῆς, ὀδείας 
ο επ η - Ν 3 

δὲ, ἄγριος. ἰχωροειδὲς οὖν αἷμα καλεῖιαι τὸ περιέχον ἐν 

ἑαυτῷ μοχθηρῶν ὑγρόιητα λεπτὴν, οὐχ ἑδατωδη καὶ ἄδη- 

κτον, αλλὰ δακνώδη καὶ διαβρωτικήν. ἐἰπόντος δὲ τοῦ 
, 3 α ε ῃ « 2 ας λ ” ες 

ΠΙλατωνος, ἰχωρ δὲ ὁ μὲν αἵματος ὀθῤῥὸς πρᾷος, ὁ δὲ µε- 

λαίνης χολῆς, ὀξείας δὲ, ἄγριος, εὔδηλον ἐγένετο ἡμῖν, κα- 
; » -- , « 

Όαπερ ἐπὶ τοῦ γάλακτος ὀθῥώδης τίς ἐστιν ὑγρύτης οἷον 
; ” , « ” 3 

περιήθημα καὶ περίχυµα τοῦ παχυτέρου ἓν ἑαυτῷ, τὸν αὐ- 

τὸν τρόπον ἐπὶ πάντων εἶναυ χυλῶν τε καὶ χυμῶν, ὀθῥώδη 
ἃ ἃ ] ς ΄ / α 3 ια 

τινα καὶ λέπτην ὑγρύτητα, διοίσουσιν οὖν αλλήλων ὃηλον- 

ασια εἴ πιαµ]ρπα {αου]ίαίε ργαεάτιας Πἴ. Ἰπ Γεοππάο Ἠαπῃ-- 

-αᾳπε ἆε πιοτρῖ ρορι]ατιρας αρίε Γοτιρβί: εἵ [α0 επῖς ἶε]ιο-- 

πες ογεἙβαπίαγς Ἱπο]αί ααίεπι ολ]ε[οεεραηί εἲ ρτατιῖαπι εκ- 

οιἴαραπί; ἀεϊπάοε ριυ[ία]αο αἱ αππρα[α εκιχρεραπί εί [αῦ 

ουίε πτὶ {[ε Ῥιαίαραπί, Όοηβαί ἰσιίατ αί εκ ΙοΠοσίριας 

λαπά εχῖρια [Ὑπιρίοπιαία οτ]πὶ ἀῑσαί, ΕΒ]αίΐο εἴῖαπα ἵπ ι- 

Ἠη8ΘΟ ρε απο γοοεπι, Ίε[μοτες, ἴα]ιε απϊάάαιι [Πρπϊβοαί, 

Ίπεο Ιπµ1εη5: Ίο]ον απἴεπ [απρι]ηϊς ααϊάεπα [εγαπι πιῖ- 

Εφ; πίστας νετο Ἠ]]ἱ6, [εά αοἶάαςθ, Ίεγιθ. Ἰομοτοῖάες 1[α- 

απε [απσιῖς νοσαϊαχ 1Π [ε Ῥταναπι 4ο ἴεπαεπι Παπά τα ίεη 

ΟΟΠΙΙΠΕΗΩΦ, ΠΟΠ αθΠεαΠι εἴ πποτ[α οαγοπίειι, [εὰ πιοτἆα-- 

οεπι εἰ ετοἀεπίεπ, Ὠϊσοεπίε αμίεπι ΕΙαίοιπε, Ιο]οι νετο 

{αησυ]πῖς απ]άεπι [εγπα πα18, Πάργας Ὑετο Ρ115, [εὰ αεῖ- 

ἀαε, {ετας ποβῖς ἀεο]αταίαπα ε[ι, απεππαάπιοάαπα ἴπ Ἰαοίο 

Γετοία αμαεάατι Ἠπηϊἁτίας ε[, γε]αᾶ οο]απιεηίααι οἱ οΙ-- 

ουπη Πα ίαπς ογα[Πογοπα εἶιις ρατίεπι, «εοἀεπι [απο πιοάο 1π 

οπιπῖρας {ησοῖς εἰ Παπιογίρας Γεγο[απα αμεπάαπα, αἲ Γεπιαθπι 

Ἡᾳαοχεπα τερεπχ.  Ειβετεπί αμίοπι Ππίες [ε [οομπάμπι 
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ότο κπατὼ τὰς φύσεις τῶν χυμῶν ὧν εἰσὶν ὀθῥοὶ καὶ γενή-- 
σξταυ χαλεπώτατος μιὲν ὁ τῆς µελαίνης χολῆς, ἦττον δὲ 

χαλεπὸς ὁ τῆς ξανθῆς, καὶ τούτου μᾶλλον ὁ τοῦ φλέγματος. 

ἐπιεικέστατος δὲ πάνιων ὁ τοῦ αἵματος ὀθῥός τε καὶ ἰχώρ. 

οὐδὲ γὼρ ἐν τῷ παρόντυ διοίσει λέγειν οὕτως ἢ ἐκεῖνος, ἀλλ 
ἐπειδὴ διτιῶς τὸ αἷμα λέγομεν, ἐνίοτξ μὲν ἀντιδιαιρουμένως 
πρὸς τοὺς ἄρτι λεγομένους χυμοὺς, ἐνίοτε δὲ κατ ἐπυκρά- 
τειαν ὕλον τὸν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμὸν, ἐἰχωροειδὲς αἷμα νῦν 
ἀκουστέον ἐστὶ τὸ κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον, ὥσπερ 

παὶ λέγειν ἐστὶ καὶ σύνηθες ἅπασι τοῖς ἰατροῖς ἐν ταῖς 

φλεβοτομίαις, ἐνίοιὲ μὲν ὀρῥώδες, ἐνίοτε δὲ μελαγχολικὸν ἢ 

φλεγματῶδες τα) χολώδες, ἐστι ὃ᾽ ὅτε κατὰ φύσιν ἔχον ἐκ-- 

κεκρίσθαι τὸ αἷμα. διὰ παντὸς μέν ἐστι πτοώὠδεις, ὅπερ 

ἐστὶ τεταραγµένους μετὰ φόβου, ποιήσει τὸ ἰχωροειδὲς αἷμα' 

καὶ αγρύπνους γὲ προσέτι. ἐὰν δὲ καὶ μοχθηροῦ χυμοῦ 
τινὸς, μὴ μόνον τοῦ αἵματος ὀῤῥὸς ἐν τοῖς αἱματικοῖς ἀγ- 

γξίοις περιέχηται καὶ παραφροσύνας καὶ φρενίτιδας καὶ µα- 

γίας ἑργάσεταυ. ἄλλὼ νῦν γὲ τοῦ αἱματώδους ἔθικεν ὀθῥοῦ 

οοχπα [οἰ]οεί Ἠαπιογη παίατας, αποτααι {εγαπι ε[ε αἷ- 

εοτεῖαχγ οἱ ον] ἵπ[ο[ι[Ππιαπι αἰταο Ῥ]]16 (ετιπας πῖπς 1π- 

1ε[ίαπι {Ίαναε, πιῖπιας  ἀίεπι «παπα Ἰοο Ῥϊϊίαε: Γεά 

οπΙΠΙ η [Πππαπι εί [απσαϊηῖς {εταπι εἲ Ίο]ου: πμ] 

εηῖπι Ιπ ῥρταε[εηία τε[εγεί Ἰοο αιπῖ 1ο πιοάο ἀῑσετθ, 

γετυπα φποπίαπα Ῥ][αγίαπα [αηπσαίπεπι αρρε]ίαπαας, ἀπίογάαπι 

ου Πῃ α Πρες ἀῑοιῖ Ἠαπποτῖρας ἁ[ησασηίες, Ππίεγάππα α 

Γαρεταπίε ΟΙΙΠΕΣ 1π γα[οι]ῖ [ποσο {απσαϊπεια 'γοσαπίες, 

Ἰε]ογοῖάες [αηπσαῖ5 παπο 1π Γεοππᾶα Ποπ]Πσαίϊῖοπε αοοῖρ]ειι-- 

ἆτς ε[; ααεπιαάιποά μπα εἰ ΟΠΊΠ65 πιεῖοῖ 1π γεπαο [εοίιΙοπθ 

ἀϊσεγα ο η Ἱπίαεγάαπα [εγο[απα, ἀπίετάμπα πιε]απομο]]-- 

ευπι απ Ῥριαίο[απι ααἲ Ῥτο[απα, ΠΟΠΠΜΠΟ απ εἴ παίπ- 

τα]επι {[απρυίπεπι εΠ]αχ][Πε ἀῑοεπίε,.  Οπιπίπο απἶάεπα 

Ρανιάος, Ίιοο α[ί οαπι ἴ6γγογτε Ρετίπχραίο8, Ῥγαείεγεα ο[ἶαπι 

νιρι]ες Ἰομογοῖάες [απραῖς ε[]οιεί; ααοά Π νΙίοί[α αἱ1οπ]α5 

Γιοοὶ ἨΟοπ Ππιοάο [απραϊηῖς [εταπ 1π [απσιϊπατ]ϊ να[οα]ς 

οοπΙπεαίαχ οἱ ἀε]γία εἰ Ῥ]γεπϊ]άας οἱ {ατογες ρατῖεῖ, [οἆ 

Ίιοο Ίοοο [απσι]πεὶ Γοτὶ πηθμηϊπ][α νἱάεπίας, αποάάααι ΠΡ1, 
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μνημονεύειν, αἀνάμνησιν ἑαυτῷ τινὰ γράφων τήνδε. δειλίαν 
μὲν ἐργάξεσθαι τὸν φλεγματικὸν ὀθῥὸν εἰκός ἐστιν, οὐ μὴν 

ἀγρυπνίαν ἢ ταραχὴν ἢ κίνησιν ψυχῆς πτοωδη. τὸ νωθρὸν 
γὰρ αὐτῷ καὶ ψυχρὸν ὑπάρχει µόνον, οὐ τὸ δακνώδές τε 

καὶ κακόηθες, εἰ µή ποτ ἄρα καὶ τοῦτο διαφθαρὲν ὀξὺ 

ἢ) αλμυρόν τὲ γένοιτο. αλλ ἐκεῖνό γε δητήσεως ἄξιόν ἐστιν 

ὅπερ ἔφη καὶ εἴτε φαῦλον εἴτε χρηστόν. εἰ μὲν γὰρ ἁπλώς 
τι ἀποφαίνοιτο φαὔῦλον εἶναι. τὸ ἰχωροειδὲς αἷμα, καλώς δό-- 
ξει λέγειν. τὸ γὰρ οὕτω λεγόμενον πᾶν πρὸς τὸ κατὰ φύ- 

σιν παραβάλλεται' εἰ δέ τις τῶν ἄλλων χυμῶν ἰχῶρσιν ἂν-- 
πιπαραβάλλων τὸν τοῦ αἵματος ἐχώρα, μὴ πονηρὸν ἢ ἆγα- 

Φὸν εἶναι λέγοιυ καὶ οὕτως ἀληθεύεν ὀρθώς νοµισθείη. 

πολλώκις ὃδ᾽ εἰώθασι καὶ οἳ νῦν ἄνθρωπου καὶ οἳ παλαιοὶ 

τὸ ἦἧττον μοχθηρὸν ὀνομάξειν ἀγαθὸν τὴ χρηστὸν ἢ [425] 

ἐπαινετὸν ἤ τι τοιοῦτον, καὶ μάλισθ ὅταν ᾖῇ µεγάλη τις 

ὑπεροχὴ τοῦ πάνυ μοχθηροῦ πρὸς τὸ μετρίως ἄποκεχω- 
ϱηκὸς τοῦ κατὸ φύσιν, ὧστε καὶ τὸ ἰχωροειδὲς αἶμια δηιοῦν-- 

τος τοῦ “/πποκράτους, είτε φαῦλον είτε χρηστὸν ἐστι, δυνά- 

1ΡΠ: ππεπποτίαο [αρβάαπι {οι1ρεπ. ΤΓιπάίαίεπι απῖάεπι 

Ρϊπῖίας Γετιπι {ασεγε Ῥαχ ε[ἴ, ποπ ἵαπεα νΙρί]απι απί 

Ῥεγίιγραίίοπεπι αιί απΙπΙ ἨΟΙΙΠΙ ΟπΙ ΊΘΓτοτε: Τογρος 

επῖπι 1ρῇ οἱ [γίσας Ίπε[ί [οἱπαι αἴφιε πια]Ισηϊίαδ; πΙ{ι [οτί 

εἰ Τρία ρ]απε νυ]ἰΙαία, αοϊάα απί [π][α ενα[ετῖ, δεᾶᾷ ατ]]αά 

Ῥτο[εοίο . αμαε[βία ἀϊσπαπι εί, αιιοά 1ρ[ε ἀπαπξ εἰ [νε 

πιαἰις [νε ὅομμς.  ἵΝαπι Π απ αρ[ο]αίο πιαϊαπι ε[ο 

Ἰομοτοίάεα [απριίπεπα α[[εταῖ, τεοίε ἄϊοετε ΥΙάεΡΙΠΙΙΥ: ΟΠΙΠΙ8 

επῖπι [αησι1ς Πα νοσαίμ5 παϊατα]ῖ εοπιραταίατ,. ΑΙ {4 φαἱ»-- 

Ρίαπι αΠογιη  {ποσσχμπι ἱομογίρας Γαηβιῖπεπι ΟΟΠΙΡάΤΕἨΒ, 

ἨΟΠ ῥτανπι ΘεΙΙΠ απἲ Ῥοπίπι ε{[ε ἀῑσαί, 1ο 4 Ἡοαιιε Υε- 

ταπι ἀῑοετε Μαπά Ἱπ]ατία ριίαρτίαγ,  Βιεγαπιααε απίεπη εἰ 

ποβταε Τεπιρε[ίαιϊ Ποπιῖηος εἴ απῖᾳαἱ πΙπας ππα]απα, Ῥο- 

πυπα αι ρτοβια αιί Ἰαπάαδίιο ααἲ αἰίαπα 1 6επας Υοσθ 

αρρε]]ατε οοπ/{πενεγαηί, εί Ρταε[ετί]πα επ] πιασηςς ο αἶἆ σπα 

εχοε[ας {μεσῖΐ, να]ἀε ρτανί αΏ «ο, ᾳποά πηοάῖοε α παίυγα]Ι 

Παΐα ἀῑ[οε[[ενιί. ΘΌωιατε εἰ Ιομοτοϊάε [αηπριῖ5, αἀαετεπίε 

Ἡπρροεταίε, Ππια]αδῃε 4η Ῥοπφθ {8, Ρο/απίας πο ία Γεγγθ 
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µέεθα ἂν ἡμεῖς ἀποφήνασθαεν τῷ μὲν αρίστῳ προβαλλόμε- 

φον αἵματι φαῦλον ὑπάρχειν αὐτὸ, τοῖς ὃδ᾽ ἄλλοις ἅπασιν, 

οἶσιν ἰχὼρ ἑτέρου τινὸς ἀναμέμικται χυμοῦ μοχθηροῦ, πολ- 

λῷ βέλειόν τὲ καὶ αἱρετώτερον καὶ διὰ τοῦτο χρηστύν. 

’ 

μυ. 
Ν ΄ ης ῃ ” / 

Οἷσι σπλἠν κατἀθῥοπος, πόὀδες καὶ χεῖρες καὶ γούνατα Όερ- ζ 5 γειρες 
ς τ ” ” Γ) Ν 

μὰ, ῥὶς καὶ ὦτα ψυχρὼ αεί. θα διὰ τοῦτο ὅει λεπεὸν 
Σ / - 5, 

τὸ αἷμα, ρα καὶ φύσευ τὸ τοιοῦτον οὗτου ἔχουσιν. 

Ὅτι μὲν κατάῤῥοπος σπλὴν ὁ κάτω τὴν ῥοπὴν ἔχων 

λέγεται καὶ δι αὐτῆς τῆς φωνῆς ἐστὶ μαθεῖν. εἴτε ὃ- 

τῶν κατ αὐτὸν ὄγκων ἐν τοῖς κάτω µέρεσι συνισταμένων 

εἴθ᾽ ὅταν εἰς αὐτὰ τὰ κάτω μύρια τοῦ σώματος ὠθει τοὺς 
ἔν αὐτῷ μοχθηροὺς χυμοὺς, ὠνόμασε κατάρῥοπον σπλῆνα, 

τοῦτο οὐκέθ οἷόν τε πρὸς τῆς φωνῆς διδαχθῆναυ δυνατόν 

τς μήν ἐστιν ὅσον ἐπὶ τῇ τῶν πραγμάτων φύσεω κατ ἄμφω 

τὰ εἰρημένα δέξασθαυ κατάῤῥοπον ὑπ αὐτοῦ λελέχθαι τὸν 

Γεπίεηϊία. ΟΡρίϊπιο απϊάεπι [αηραϊπο οοπιραταία5 ππα]ας 

ε[ι; αἱ γετο οπιμίθαδ, ααίριας αἰἰογίας οα]αςάαπι ΥΙΠΠΙοΠ 

Γιοοὶ ἴομον αἁπιϊχίας {αονΐ, 1οηΏβε πιε]ῖοτ εἰ ορίαρί]τος 

αίᾳαε Ιάοίσοο Ῥοπίς ε{ῖ, 

ΧΙ ΠΠ. 

(ίδιες Πεπῖς ε[ ἀεο[ίνίς, γεᾶες εἰ πιαπις εξ Ρεπμα οα[ίάας 

πα[μς εἰ αμγες /τὶρίάαε /εππρετ; μπι ργορίεγ Ἰοο φιιοᾷ 

Γαπρι πμπι εἰ παίµγα ἑαΐεπι 1[ὲί Ἱαῦενί 

Οιιοά ἀεο]ὶνῖς επ ἀεοτίαπι γΥεγσεπς ἀῑοιίατ εί εκ 

Ἱρία νοσο ἀἱ[οετο Ἰοεί Ὀίταπι απ[επα οὗ 1ρβιαδ {μπιουες 

Ἱπ ρατῆριας π[εγιοτῖριι εχοϊἰαίος απ οΠι 1π 1ρίαδ ΙΠ{ετίο- 

χες οοτροχΐδ ρατίος νυΙ{Ιο[ο 1 [6 οοπίοηίος Ἠππιοχες ἆ4ε- 

ΡεΙ1:, Ιάοῖτοο ἀεο]ῖνεπι οποια αρρε[]ανοτίί, Ίου ΠΟΠ 1ἴθπα 

εχ νοσθ Ἠαο ρετοῖρῖ Ροίε. Ρο[ππιας απἶάεπι, απαπίαπα 

8ἆ ΤοΗΠΙ Παίαταπα Ρρετηπεί, [εοιπάππα πίταπιαιο ἀῑοίααι 

πιοᾶιπα ἀθο]ίγεπι Πθεπεπι αἳ 1ρίο γοσαίππι ε[[ε ΠπίεΙ]ήρετε; . 
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σπλῆνα. πόδες γάρ φησι καὶ χεῖρες καὶ γόνατα θερμα, ῥὶς 
δὲ καὶ ὧτα Ψυχρα. τὰ μὲν οὖν γόνατα καὶ τοὺς πόδας ἓν 

καταρῥόπῳ σπληνὶ Θερμὰ Φαἰνέσθαι λόγον ἔχει, καθάπερ 

καὶ τὰς ὀὄἴνας καὶ τῷ ὦτα ψυχρά" τὼς δὲ χεῖρας οὐκ ἔστιν 

εὔλογον θερμὼς ὑπάρχειν ἓν καταθῥύπῳ νοσήµατι. μᾶλλον 
μὲν γὰρ ἄν τις αὐτᾶς τών ἄνω ΘΒείη μορίων, εἰ δὲ μὴ, 

αλλ οὐ τῶν κάιω. τοῦ ὃ᾽ οὖν ὧτα μὲν καὶ ῥῖνας εἶναυ 

φ»χρὰ, τὰ κάτω δὲ Θερμα, σκοπών τὴν αἰτίαν ὁ Γπποκρά- 

της ἔφη, ἄρά γὲ διὰ τοῦτο ὅτι τὲ λεπτὸν ἔχουσι τὸ αἷμα 
4) ὅταν σπλῆνες γένωνται κατάθῥοποει, τινὲς ὃδ᾽ οὐ τοῖς 

σπλησὶν ἀντιδιαιρεῖσθαί φασι τὸ ἆρα καὶ φύσει τὸ τοιοῦ- 
τον οὗτοι ἔχουσιν; ἀλλὰ τῷ μετ αὐτὸν γεγθαμμένῳ καὶ 
ποιοῦσιν ὅλην τὴν λέξιν τοιαύτην. ἆρα καὶ φύσὲι τὸ τοιοῦ- 

τον οὗτοι ἔχουσιν Ἰ τοῖς ἐμπυήμασιν ; ἐπισκεπτίον οὖν ἐφε- 
ξῆς αἀκριῤέστερον ὑπὲρ αὐιοῦ ἢ τοῖς ἐμπυήμασε, τούτοις 

προξιρηµένοις συνάπτουσιν οἱ οὕτω γράφοντεο. ὅσοι δ᾽ αρ- 
χὴν αὐτὸ βούλονται τῶν ἑφεξῆς γεγθαμμένων τὸ ἢ ἀφαι- 

ροῦσι καὶ τοιάνδὲ τινα ποιοῦσι τὴν λέξιν. τοῖς ἐμπυήμασιν 

Ῥεάες οπίπι, Ἰπᾳπ1ί, 6 πιαπας εἴ 6επια σα]άα; πηα[ας αιι-- 

ἴεπι εἰ αμτες Γριάαθ, Όεπαα π]άεπι εἳ Ῥεάςν φεοἰένῖ 

Ίεπε «οαἰίάα αβΡρατεγο ταἰϊοπαβί]α εἴ, απεπιαάπιοάαπι εἰ 

πατε εἰ αὐτες [Πὶσιάα5; ππαπΙ5 απίεπι 1Π ἀεο]ῖνὶ ΙΠΟΥΡΟ 

οα]]άας εἶ[ε πι]]α τα[ίο ἀεπιοη[ίγαί: Ροΐῖας επῖπι οαἹδρῖαπι 

Ίρίας Ἱπίος βαρετίογος ῥρατίες οοἱιοσανοτ; βΠ πήπας, αἲ 

{αἰίεπι πεφο 1πίετ 1ΗΓεγίογθ. ΄ Οποά Ιδίίατ α1γες εἰ πα- 

Γα5 {πισιάΙ ΠΠ, ΙΠ{ΕΓΙΟΓΕΦ ΥεΤΓΟ ῥραγίεδ οα]άαε, οαα[απι 

Γρεουίαµς Πιρροοσταίος ἀπαπῖ, Πίχαπι Ρτορίεγεα αποά ἰ6- 

ησεπα Παβεπί [απσιΙησΠα οΠπι Ἠεπες ἀεο]ίνες [απ ΑΙΙ- 

ᾳπἱ γετο ποη Ποπ οοπίτα τε[ρομάἆετο α1αά ααπί, παπι 

εἰ παίυτα ἴα]επι 11 Παρεπι ο [εὰ 111, ᾳποά Ροίῖεα [οτἱρίαπα 

ε{ί, ἰοίππιααε {εγπιοπεπι ία οοπβαπαπί, πιστα εἰ παίιτα 

Ία]επι 1 Ἰαρεπῖι, αἱ Παρριταοπίβριςὸ Οοπ[άεταπάαπι 

Ἰβῖίυν ἀείπεερς εκφιΠιίας ἆε Τρίο επί, απ, πῖ [αρρατα- 

Ποπίρας, οππι 1 ρταεάΙο[ῖδ Πα [οτίρεσίος οορι]επί; [εὰ 

αυῖ Ίος ἀείπεερς [οπρίοταπι Ἰπ]άαπη εἶζε νο]απί, Ἠαπο 

νοσεπι, µε, αὐ[εγαπέ αο ἴαϊεπι ογβίοπεπι {αοϊιπί: [αρρι- 
Γ 
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Εὰ. Οαγί, ΤΧ. {405. 496. ] Εὰ. Βα[. Υ. (410. 
«. -” ’ 3 .“. / 

ὅρος, τοῖσυ μέλλουσιν ἐκπυῖσκειν, αἱ κοιλίαι ἐκταράσσονται. 

γνώρισμα τῶν μελλόντων ἐκπυΐσκειν τιθέμενοι τὴν ταραχὴν. 
-- ’ 3 3 3 ω ) .. 2 

τῆς γαστρύς. εἴη ὃ᾽ ἂν οὐ πάντων τῶν ἐκπυϊσκόντων, ἀλλὰ 
.“/’ ς {ῇ ” - Π 

µόνων ὅσα ῥήγνυνταυ τῇ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκρίσει, τὸ ση- 
-” -” { 3 ο.) 3, - 

μεῖον τοῦτο γράφων ὁ Ιπποκράτης. εἰ ὃ᾽ ἄνευ τοῦ διορί- 
σασθαι περὶ ποίων λέγει τὴν ἑρμηνείαν ἐποιήσατο, Θαυ- 
μαστὸν οὐδὲν, ἐὰν τοῦ κατ ἀρχὰς εἰρημένου μεμνήμεθα ταῦ 
γθάφειν ἑαυτῷ ταῦτα παρασκευάς τινας εἰς συγγράμματα. 

µόνον γὰρ ἥκει πρὸς ἀνάμνησιν ὧν βούλεται δηλοῦν ἑαυτῷ, 

προκείµενον ἐν γραφῇ τὸ, κοιλίαυ ἐκταράσσονται, λέγοντος 
αὐιοῦ κοιλίας ἐπιταράσσεσθαυ τοῖς τοιούτοις ἐμπυήμασιν, 
η / σον .. » ῃ 3 Ν Δ 3 

ὧν μὲλλόὀντων ῥήγνυσθαι προδιιδροῦταί τις ἴχωρ λεπτος ἔνκ 

τοῦ πύου, ὃν ὧν δακνόµενα τὰ ἕντερα ταραχήν τινα τῆς 
Ν 3 “. ’ /.«. ὰ 

γαστρος ερ- [426] }αζεται, τουτέστι δήξεις τὲ καὶ προ- 

Θυμίας συνεχεῖς ἐπ ἀποκρίσεις" ἔνιου δὲ καὶ τοιάνδε τινὰ 
γθαφὴν ἴσασυ. 

γαἰοπήρας {δγπίπας, ΓΠιρραταίαγίς νεηίχον Ρροτίπγραπίας, 

Γαρριγαίογαπα ΠπάΙοίαπι Υεηίχ1 ΡεγίιτραΙοπεπα Παϊμεηίθ, 

ἣΝοπ ἆε οππῖθιας αἀίεπι ΓΠαπρρυταπήρας, {[εά ἆαᾳ 15 [ο], 

Ύπαο ρε ΙΠΙε[ΠΠοΓαπι εχογεἰίοπεπα εταιπραπέ, Πρηαπι ου 

{οπ]ρ]ί Ηἱρροοταῖε. Οτοά νετο [πε ἀῑ[αποίίοπε, ἆε α- 

Ῥας ΙΠπίε]]1σαί, πΠαγγαίϊῖοπεπι ΓεοετΙί, μμ] παῖταπα, { ε]ας, 

αποά α Ῥτϊπο]ρίο ἀῑοίαπι ο[ί, πιεπηποτίπιάδ, ἀρ[απα γιά ε]]-- 

οεί ΠΡὶ 1ρ4 Ἠαεο τἱ πιαίεγίαπα απαπάαπι αᾱ ᾖριον εομ[ῖ-- 

εἰεπάος Ρταε[ογίῬετε; {ο]απι επῖπι αὐἆ εογάπα, απαε Πρπί- 

Πσατε ΠΡΙ αρ να], τεππ][οεμίίαπι ρεγϊπεί ἵπ [ογἱρίητα 

Ροβίαπας 1βιά [οι]οεί, νεπίχγες ρετιαχραπίας, 1ρίο ἀῑεεμία 

νεπίτες ἵπ Ἠα)αδπιοάῖ [αρριταοπίρας Ρεγιαγρανί, Ύπαθ 

ουσ εγαρίαγαθ [απί, 1ομου αμ]άαπα [επιμ] εκ ραγε ΡΓΙΙΙ8 

εχ[αάαί, α 41ο Ιπίε[ιπα ἀεπιοτία οοµυτβραίοπεπι νεηἰτῖ 

Ἱπ[εγαηῖ, Ἰοο ε[ί ππογ[ις εἰ α[]ῃάιιας εχοεγπεπάϊ οαρ]ά]ία-- 

ἴεδ. Α(αῖ γετο εί Ἠαπο Ιεοίίοπεπι ασποί[ριαΠί, 
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μῦ. 

Τοῖσιν ἐμπυήμασιν ὀμφαλὸς ὕρος, οἷσι μέλλουσιν ἐκπυΐσκειν, 
κοιλίαι ταράσσονταθ. 

Λουλόμενος δηλοῦσθαι συντύµως τὸ διὰ τοῦ προγνω- 
στικοῦ σαφώς εἰρημένον, ἥκιστα δὲ τὼ ὑποκάτω τοῦ ὁμ- 

φαλοῦ εἰς διαπύησιν τρέπεται. οἷς μέντοι μέλλει διαθῥή-- 

γνυσθαι τὸ ἐμπύημα, κοιλίαι προεπιταράσσονται. πολυει- 
ὑῶς δὲ καὶ ἄλλως γράφουσι καὶ διαιροῦσιν οὐ ταύτην µόνον 
τὴν ῥῆσιν, ἀλλὼ καὶ τῶν ἄλλων τὰς πλείστας, ἐξηγησάμενου 

τοῦτο τὸ βιβλίον, ὡς ἀπορῥεῦσαί τινα τῶν ἐπὶ τὰ τῆς τέ- 
χνης ἔργα σπευδόντων. «φαἰνονταί τινὲς ποιεῖν ὅὕπερ ὁ Τί- 

µων εἶπεν" 

εἰκάζων τί θέλεις, ὀλίγον κρέας, ὀστέα πολλα. 

τινὲς δὲ καὶ τὴν ἑξῆς ῥῆσιν ἧς αρχὴ, σπλην (474) σκληρὸς 

οὗ τὰ ἄνω, ταύτῃ συνάπτουσιν, ἵνα ἐπὶ τῶν κατὰ σπλῆνα 

διαφορών ὁ λέγος ἡ γινύµμενος αὐτῷ μεταβάντες οὖν ἔπ᾽ 

ἐκείνην ἔδωμεν τὰς διαφορᾶς, ἔχουσι γάρ τι χρήσιμον. 

ΧΙΙΥ. 

δμμριγαεἰοπίδις μπαδἰ[ίομς τεΓπαίπας οπῖδις [ρριγαμτὶς 
φεπίγες εμγῥαπεμτ. 

γο]ατί Ὀτενίρας ἄοοεταε, ααοᾶ 1π ῬΡγαε[ασίοταπαι Ἠρτο 

οἶατε ἀῑοίαπι {π1{5 πΙΙΩΙπιε Ὑετο, 4Ἠ8ε Ἱπίγα υαπιρΙ]]οπα 11 

Γαρρατα[ίοπεπι νετίππίασ; αἲ απἶρας ετγαρίητα [αρριταίΊο, 

νεπίχες ΡΓίμ5 οοπἰυτραπίαν, Ύεγαπι εἰ α1[εγ πια] πιο- 

ἀῑς [ετιριπί αο ἀῑνιάαπε ποη Ἠαεος [ο]ΠΠι γετρα, Γεὰά εξίαπι 

α]]α ΡΙωσίπια Ἠα]αςςε τι Ἱπίεγρτείες, τί αι αἆ ατίῖ5 

ορετα {ε[Ιπαῦς πππ]ίαπα τείαγἀεἰΙχ, ο ΠΟΠΠΙΙΙΙ τὰ {8οετο 

νιάεηίατ, ᾳποὰ Τίπιοα ρεν Ππημιμάίπεπι ἀῑκαί: 

Ομίά υἱςζ ραµοα εατο, ο[]α πιμ[ία. 

Οπ]άαπι απίεπα εἴ [εφιεηίεπι {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ, οῦ]ας ΠΠ πι ε[ε: 

[ιεπὶς ἆμγμαν Ποη [αρετίας ομπι ργαε[επΙῖ οοπ]αησαπί, ταέ 

ἆο Πεπῖς ἀῑβετεηιϊς οτβὲίο 1Ρ{4 Παριια ἄν Τταπ[εμηίες 

Ιρίίαν αἆ ἀρ[απι ἀῑΠετεηίία5 Πίαν νΙάεαπιαδ, αῑφιῖά επῖπι 

υΠλ{αἰ18 οοΠΙΙΠΕΗΙ, 
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μὲ. ; 

Σπλὴν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, πλατὺς, πα- 

χὺυς, μακρὸς, λεπτός. 

Τῶν' ἐν σπληνὶ παρὰ φύσιν ὄγκων ἐν ταύ η ῥήσεν ὦν ]νὶ ϱά φύσιν ὄγκων ἐν ταύτη τη ῥή 

διαφορᾶς ἐγθαψεν, ὑποτυπούμενος ἑαυτῷ τάχα, διότι καταθ- 

ῥόπου σπληνὸς ἐμνημόνευσεν. ᾖἡ γοῦν πρώτη διαφορὰ µία 

τῶν τοιούτου σπληνός ἐστιν, ὑπόταν μὲν σκληρὸς Ἡ, μη μέν- 

του τὰ ἄνω, πρόδηλον. ὅτι τὸ κάτω σκληρός ἐστιν. ἡ ὅδευ- 

τέρα δὲ ὧν εἶπεν ἐν τῇ προκειμένη ῥήσεν διαφορα τῶν κα- 
ταθῥύπων σπληνὠν αὐτῶν πάλιν ἐστὶν ἰδία. τούτων γὰρ 

τῶν καταθῥύπων σπληνῶν κοινώς ἐχόντων τὰ μὲν ἄνω µέρη 

μὴ ἔχειν σκληρὰ, τὰ κάτω ὃ᾽ ἔχειν, ὁ μέν τἰς ἐστι στιθογ- 
γύλος, ὁ δὲ πλατὺς, ὁὃ ὃ᾽ ἐπὶ μῆκος ἠυξημένος, του σὺν 

ὕγκῳ παρὰ φύσιν 3 χωρὶς τούτου µύνην ἐσχηκῶὼς τὴν κατὰ 

τὸ μῆκος ἐπίδοσι. ἑδήλωσε δὲ τὴν μὲν προτέραν ἐν τῷ 
φάναι, παχὺς, μµακρός" τὴν δὲ δευτέραν ἕν τῷ μακρὸς, 

λεπτὀφ. δὶς γὰρ τοῦ μακρὸς ὑφ “ἐπποκράτους γεγθαμμένου 

ΧΙΙΥ. 

1επὶς ἆμγις ποπ [μρεγίις, ἰπΓεγίμς ἔεγεςν αμ, ετα[]ως, 

ἰοηῤις, ἐεπιμῖδο 

Τπππονγᾶαπι Πεπῖς Ῥταείος παΐαγαπι ἀ1Πεγεπί]ας Ἠ]5 νει- 

δις. [ορ ΠΡΙ αρ [οτία[Πε ἀε[ῄρηαπς, αιοπίαπι εο]ϊνγ]θ 

Πεμῖ ῥραπίο απἴο πιεπ]πεταί,.  ΕΡτῖπια Ιδιίαν ἀῑπεγεπίϊα 

Π]α5πιοςί. Πο] ε[ἴ, απάπ ἄπτις Γοέ, Γεὰά ποπ [πρε- 

ΤΙ15, πιαπΙ[εβαπι ε[ὶι αιιοά 1Π Ίπια ρατίο ἁπτας ο{ι, ο9θ- 

οππάα γεχο εκ 16 Έα Ιπ ΡΤΟΡΟΠΙΙ5 νενρις τεσοεη{[τί ἀπί- 

Γογεπίῖα Πίεγαπι Ἱρίογαπα ἀεο]νίαπα Ἠεπαπα ρτορτία ε[; 

ΙΠογΗπὰ. οπῖπι ἀθΠΙΤΙΠΠΙ ΠΕΠ ΟΟΠΙΠΊΙΠΕ α πάπα [, [πρε- 

ΥΙ0ΟΥ686 ῥραγίος ποπ ἆπγαδ Ἠαρεγο, [εὰ πας, αἰῑᾳπίδ τεγες 

ε[ί, αἰτιιῖς Ιαΐας, αἰῑφιιῖς πα Ιοπβίιάἵπεηι οχογεν]! αιιί οτι 

{απιογο Ργασίες παίαγαπ απί Ππο ϱο» [οἱαπι ]οης{πάΤπῖς 

ΙΠΟΓΘΙΠΕΠΙΗΗΙ αλεις.  Ρτίογεπι απἶάεπι ἀππεγοπίῖαπα ππα]Ε 

ἀἴσειδ: ογα/[[ᾳς, Ιοήσιιδ: [εοιηάαια νετο αμα ἀῑκ]ί, Ίοπ- 

δι, {εηιῖς, λα 4π1Πα γοκ Ἠαεος ἴοηφμς, ρὶ αὓ Ἠιρ- ' 
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καθάπερ ἄν τις εἰκάσειξ τὸ ἕτερον ἀφεῖλον οἱ ἐγγραφόμε- 
νοι καὶ τοιαύτην ἐποίησαν τὴν ῥῆσιν, οἵαν ἄρτι πρυοέγραψα. 

κατα λύγον ὃ᾽ ἐστὶ πρώτης μὲν αὐτῶν μεμνημονευκέναι δια-- 

σορᾶς, καθ ἣν ἔφη, σπλὴν σκληρὸς οὐ τὰ ἄνω, τουτέστυ 

τὰ Αότω σκληρὸς, ὥσπερ καὶ Κατάῤῥοπός ἐστιν. Σια πά- 

Λιν αὐτοῦ διαφορὰς τέσσαρας εἴρηκε' μίαν μὲν ἐν ᾖ στρογ- 

γύλος ἐσεὶ, δευτέρα δὲ ἐν ᾗ πλατὺς,  ἀμφοτέρων τούτων 

ἐχουσών κοινὸν τὸ μὴ προσηυξήησθαι κατὼ μῆκος τὸν σπλῆνα. 
δύο ὃ᾽ ἄλλας διαφορὰς τὴν μὲν ἑτέραν καθ ἣν μακρὸς 

καὶ παχὺς Ἰίνεται, τὴν ὃ᾽ ὑπόλοιπον καθ ἣν μακρὸς καὶ 

λεπτός. δὶς γὰρ, ὡς ἔφην, γεγραμµένου τοῦ µακρὸς, εἰκός 
ἐστιν ὡς περιττὸν παρελθεῖν [127] τὸν αἀντιγραφύμενον ἐκ 
τῶν ἀρχαίων ὑπομνημάτων. ᾖ{ἡᾗ μὲν οὖν παλαιὰ γθαφὴ τοι- 

αύτη τίς ἐστιν, ἐν ᾗ τὸ μακρὸς ἐγώ φημι δὶς ὑφ ΄/ππο- 
κράτους εἰρημένον ἅπαξ 7θαφῆναι πρὸς τοῦ βιῤλιογράφου. 
δυνατὸν δ᾽ ἴσως ἐσιὶ κᾷν ἅπαξ ὑπ αὐτοῦ τοῦ ᾿/Εποκράτους 

ἡ γεγραμμένον ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ τὲ παχὺς καὶ λεπτὸς ἀπὸ 

κοινοῦ δέξασθαι, συνῆφθαι τῷ τε προειρηµένῳ καὶ τῷ µετ 

Ροεγαίε, πῖ απῖδ οοη]σετο Ροίεβ, [ουρία {οτεί, αἰίεταπι 

εχκειπρ]αγῖς [οπρίογες αἀειπεταπί, ἴα]επιαιο οΓΑΠΠΟΠΕΙΗ, (8-- 

Ίεπι πυρεχ απῖε [οπΙρῇ, τεἰἀεταπί, ΕΒαἰοπῖ απἴεπα οΟΠ-- 

[επίαπευπι εβ, {ρίαπι ρτίπιαε ἀἰ[Πεγεηᾶαε ππεππΙ[ε, αδί 

1π1Ε, Πεπῖ ἆπτας ὨοἨ [πρετίαδ, Ίοο ε[ αἨ Ίπια ρατίο 

ἀυταδ, «απεπιαπποάμπα εἰ ἀεο]]νῖ ε[ι, Ὠεϊπάε ταγ/[απι 

1ρβης απαίπον ἀῑΠετεπίίας επιπεταν!ί, Ώπαπι Ῥει οϱπαΠι 

Ίεγες ει, [εοππάαπι Ρε αμαπι Ἰαΐαδ; «απἴρας αππβαβαβ 

οοππΙωΠε ε[ὶ, 1π Ἰοησιίαάίπεπι Ρτοίεη/απι ποη ε[[ο Πεπεπι, 

ἀᾳπας τε]αιας ἀῑΠεγεμίϊίας ρομῖΐ, παπι ϱπ]άεπι Ἰοπαί εἰ 

ογα[ῇι Ἰεπῖς, αίεγαπι ]οηςί εἰ {εηυῖ. ΟΠ Ρ15 επίπι, αἱ 

ἀῑπὶΙ, Ίαεο τοκ ἴοπρδις [οηρία ε[εῖ, ρας εί ειπα απ εκ 

νεἰετίρις οο1οῖδις ἀε[οηρβί, Ἠαπο τί Γαρεγναοπαπη οπη]-- 

ΠΠε, Ὑείας φαῑάεπι 1εο[ῖο {ας ε[ι, 1π πα νοσεπα Ἰαπο, 

ἵοπρως, πἩ Ἡϊρροοταίε Ρἱ5 Ῥοβίαπα, [επιεὶ α Ηὐτατίιο Γα[1ε 

ἀε[οπ]ρίαπι ε5ο οοπἰεπᾶο.  Ἑοτίαπ απίεπα εἰ αἳ 1ρ[ο 

Ἡ]ρρουγαίε Γεππε] 1Πίει Ίας γοσες, ετα[]ις εἰ τεπιῖς, [οτί-- 

Ρία ε[ἴεί, α οοπιπιαΠΙ Γεη[α 1πίεΙΗϱΙ Ροῇεί εἰ οιπι ΡΓας- 
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αὐτὸ λεγομένῳ. πολλὰ γὰρ καὶ ἄλλα τοιαῦτα τοῖς παλαιοῖς 

εὑρίσκεται. τοὺς δ᾽ ἐξηγητὰς ἐθαύμασα πολυειδῶς µετα-. 
γθάψαντας τὴν ῥῆσιν, ἄλλον ἄλλως. εἴπερ γὼρ ὅλως ἄπο- 

χωρεῖν τις τολμᾷ παλαιᾶς γραφῆςν κατά τι πιθανὸν χρὴ 

τοῦτον πράττειν ὥσπερ ἔφην ἐγω νῦν εὔλογον εἶναι, ἐφ ὧν 
δὶς γεγθαμµένου τοῦ μακρὸς παραλελεῖφθαι τὸ ἕτερον. ὅτι 
δ᾽ οὕτως ἔχουσαν τὴν γραφὴν ἐπίστανται πάντες οἱ παλαιοὶ 

ἐξηγηταὶ μαρτυρία καὶ περὶ τοῦ Ζεύξιδος ἂν εἴη ἀρίστη. 

οὗτος γὰρ ὡς κακῶς ἐξμγήσαμένου τοῦ Γλαυκίου τὴν προ- 
κειμένην ῥῆσιν οὐδὲν μὲν ἐγκαλεῖ περὶ τῆς γραφῆς, καίτου 

γ ἀπύρου καὶ ταύτης τῆς λέξεως φαινομένης. αὐτῷ, ὅτι δὲ 

προσέθηκεν αποφάσεις τοῖς εἰρημένοις µέμφεταυ. φησὶ γὰρ 
ἀπορούμενον αυτὸν καὶ μὴ δυνάµενον ἐξηγήσασθαι τὴν προ- 

κειµένην ῥῆσιν ἅπασι τοῖς προειρημένοις ἀποφάσεις προστὲ- 

Θεικέναι, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἔγραψεν ὁ Ιπποκράτης' κάτω 
στρογγύλος, οὐ πλατὺς, οὐ μµακρὸς, οὐ λεπτός. ᾖἠγεῖτο γὰρ 
1λαυκίας ἀδύνατον εἶναι τὸν σπλῆνα ταῦτα τὰ πάθη δέξα- 

] ΄ “ 3 -ν . 

σθαι, μὴ δυνάµενα συνυπάρχειν, ὥσπερ ἀναγκαῖον ὂν ἐφ᾽ 

ἀῑοία εἰ εἴπι ΓεᾳπεπίΙ οοη)]απσδῖ: παπα οἱ πππ]ία 1 Ρεπδ 

αἰία αριιά γείεγε τερετ]ιππίαν. Ύεγμπι εχρἰαπαίογες «Ρο 

ἀεπι]γαίις {απι, Ίαεο νετρα ππ]{15 πιοςἰς αλίαπα αλ[ετ ἵτατ-- 

{οτιρειίεδ, δί ααῑδ επῖπι ρτοτ[απι α γείετὶ Ιεοίοπε ἆἱδ- 

οεάετε αιάεαί, αἰίηιπα γε] ἆε οαιία 14 {αοςτο ἀερεί, 

Ποιί ερο Πιο χαοπαβί]ε εἶα ἀῑκι, μπι ἀῑο[ῖο ᾖἸαες, 

ἰοπσις, Ὦϊ6 [επιρία {οτεί, αἰίειαπι ε[ἴε οπι[οπ, Οτο 

Ἠι]αδπιοςί ααἴεπι ΙεοΙοπεπι ΟΠΙΠΕ5 γείεγε» εχρ]απαίοσθθ 

ασηο[οαπί εἰ Ζεακῖς Ιοειπρ]οιΙ[ππις ἱε[ς α[ι. ἹΤρίε παπι- 

ᾳπε ΘΙαιοῖαια Πἱροίε πια]ε ρταε[εηίία Υειτρα 1η ετρτείαίαπι, 

πμ]. απαπίαπι αἆ Ἱεοίίοποπι ρετίπεί τερτεμεπά1τί, απαπι- 

νὶ εἰ Ἱ[ία Ιοσιμίίο 1ρΠ απιρῖσαα νιάεαίασ} [εά ααοά ἀῑοιῖφ 

Ἠεσα[ῖοπες αἀάϊά εν] νΙο νετηῖ: αρίαπι επίπα Ιαεβίαπίεπα 

εἰ ριορο[βία νειρα εΠο]εατε πεφιιειηίεια ΟΠΠΙΡΙ5 Ῥγαθ- 

ἀἱοίῖ5 πεσαιΙοπίριιθ αἆ]οεο][[α Ππαιί, ρετιπάο ἆο Π Πα 

Γρ {ει Πἱρροεναίες, 1η {ετία5 ἴΕγεδ, ΠΟΠ Ιαἱ15, ΠΟΠ οΓ8[-- 

[α5, ΠΟΠ Ίωηδαδ, ΠοἩ ἰεπμῖ. Οιαιοία παπι Πεπεμα 

οπημ]α Ίαθο γ]]ῖα Γα[οίρεγο ποπ Ρρο[ε ατρΙταραίας, ααε . 
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ἑνὸς ἀνθρώπου πάντων ἀκούειν αὐτῶν. ἀλλ οὐ διαφορὰς 

ἐφεξῆς αὐτῶν γράψαι τὸν “/πποκράτην πρὸς ἀνάμνησιν ὡς 
αν θλά ἔγραψε ὁυσπνοίας τὲ καὶ πυρετών, οὕτω νῦν 

τῶν ἐν τοῖς παταρῥόποις οπλησὶ παρὰ φύσιν ὄγκων. εἰ δ᾽ 

: ἔξεστι προστιθέναι τοις καταφατικοῖς εἰρημένοις ἀποφάσεις, 

ἅπαν οὕτω τις διαφθείρει δύγμα καὶ γνώµην οὐδεμίαν φυ- 

λάξει τῶν παλαιῶν βῥεβαίαν. 

μστ’. 

τ]ῆσσον τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν. 

Οὐδὲν ἄλλο ἔχομεν νοεῖν η ὅτι τὰ εἰρημένα τῷ σπληνὶ 
συμβαίνειν ἧττον γίνεται τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυξωώδεσι, αἰ- 
τίαν δὲ τούτου καὶ ᾿Ῥοῦφός φησι καὶ «Σαῤτνος, διότι τὸ 
αἷμα καθαίρεται τῇ κορύζη. διὰ τοῦτο γὰρ οἴονται τὸ 
μηδὲν ἥκειν ἐπὶ τὸν σπλῆνα. ᾖβέλτιον ὃ᾽ εἰς καθολικὸν ἀνά- 

γεσθαι λόγον, οὐκ εἰς Ματὰ µέρος αὐτό. πάνυ γάρ ἐστι 

ππα οοπ{[εγτοε πΠΙΙΠΙΠΙΕ γα]ετεπί: απαΠ {π ΠΠΟ Ποπιπο 

οπιπία Ίπεο ΙΠίε]]σεπάα ε[ῖε πεοε[ε {οτοί εἴ ποπ Βὺὶ 

1Ρῇ ἀεῖποερς ἀϊΠετεπ[ῖας πιεπιογίας οαπ[α Ηἱρροογαίος Ρει- 

Γεοαίας ε[Πεῖ, αἱ απίεα ἀῑΠοῖ]Ις ΓρῖγαΙοπ]ς εἰ {Γεργίαπαι, Τα 

οἳ παπο Γππιοταπι Ῥταείετ Ἠαίηταπα 1π ζεομνῖρας ΠΙεπίρις. 

Οποά[ αηγπιαί]νε ἀῑε[15 περαίΊοπες αἀάεγε Ισεί, Ίιοο πιοάο 

αφ αῖς οπαπῖα Ῥ]αοϊία ἀεργαναΡῖ, πι]]απιᾳπε νείεγαπη Γεπ- 

{επίαπα [αβι]οπι σοπ/[εγναΡῖξ, 

ΓΙ. ΧΥΙ. 

ΠΗίπις εαριεῖς ρταυεάϊπε ἰαδογαπτίδις. 

Ν1 αΠπιά Ἰπίε]]σετε ρο[απιῖδ 4παπι ᾳποά γἱῖα 
επ] αοεϊ]άετε ἀῑοία πιῖπις οαρΙῖῖ5 στανεάῖπε Ἱαρογαπίβριας 

ενεπ]αηῖ, ἨΠι]α5 νετο οαυίαπι εἰ Πυίας οἳ Θαβίπις ἀἷ-- 

ουπῖί, αυῖα [αησιῖδ ρε ϱταγεάιιεπι τερυχραϊασ; Ργορίεγεα 

επῖαι Ῥμίᾶπί ἨΠΙΗΙ {η Ἠεπεπι ἀε[οεπάστα. ΑΙ [απ {αο- 

τῖ αἱ ΟΟΠΗΠΙΠΠΕΙΩ ΤαΙΙΟΠΕΠΙ, ἨοἩπ αἆ Ῥγϊναίαπι Ἠασοο νεγρα 

σά1ΕΝύ56 ΤΟΛ. ΧΥΙΠΙ. τι 
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Εὰ. Οµαέ1, 1Χ. {407. 498.] Εά. Βα[. Ύ. (471.) 
σπάνιον ἐν ὅλῳ τῷ σώματι δύο τινὰ μόρια παραπλησίως ἔχειν 

ἀσθενῆ. τοῖς πλείστοις γὰρ ἕν γε τοιοῦτον φαίνεται γινόμενον, 
εἰς ὃ κὠν πληθώρα κῷν κακοχυµία τις ἐν τῷ σώµατι γένηται, 

πάντα συῤῥει τὰ περιττά. «φΏάσαντος ὃ᾽ ἑνὸς αὐτὰ δέξα-- 

σθαι, τὰ λοιπὰ κατὰ φύσιν ἔχοντα διαμένει. οὐ µόνον οὖν 
τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἄναπνευ- 

οτικῶν τὶ µοθίων τα τῶν κατὰ νεφροὺς καὶ ἧπαρ ἢ κοι- 

λίαν ἀσθενὲς ἔχουσι φύσει, μᾶλλον ἐκεῖνο πάσχον εὗροις ἂν. 
ἢ τὸν σπλῆνα. τούτου δὲ ὄντος ποινοῦ καὶ καθόλου, προσ- 

Θείη ἄν τις ἴδιον τῶν νῦν λεγομένωνι ἐφ ὧν ἀθροίζειαυ 
φλεγματώδες ὑγρὸν  {428] λεπτὸν καὶ ὑδατώδες, οἷοί 

πέρ εἶσι καὶ οἱ ἀπὸ πεφαλῆς κοριζώδεις, τούτοις μὴ πάνυ 

τι τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους ἐν σπληνὶ συνίστασθαι, παχέσι 

καὶ μέλαγχολικοῖς ἐπομένους χυμοῖς. 

, 

μξ. 
ε η Δ , 3 / η ε 3 3 ” 

περὶ τον νοσέοντα οἐκονομίή και αἱ ες τὴν νουσον 

γοᾷῖσετο: Ῥεγτατιπι επἶπι ε[ι 1Π οπιπῖ ΟΟΤΡΟΤΕ ἆπο α]]ηπα 

πποπιρτα αεηια]ίες ο[[ο ἀοθία: παπα ἵπ Ρ]ατίαϊ ππιιπα 

Ρ]απα ε]αδπιοάἱ ἀεργεμεπαϊίηχ, 1π ᾳποά [ει Ρ]επ]αάο [ει 

νΙο[ Ἡαππογες οοηίταςίΙ [Γαπῖ, οπιηία [αρεγνασια ΕΕΓΙΙ-- 

{άτς ππαπα αι{θτη, { Ίχαρο ΡρταεοσσιρανεγΙίν τε]Ια απ΄ πχεπιργά 

1π παϊυτα Παία Ροεγπιαπεπί, Ίο [οἰαπι Ιίαφπα οαρί(15 

δτανεάῖπε αΏεοί]5, {[εὰ εἰῖαπι αἰἴφααπα [ρίγα ρΠαχα ρα Εζαπα 

ουί Γεοαπάαπι τεπες εἰ Ἰεοιν εἰ νεπίγιοαίαπι 1ΠΠΓΠΙαΠι 

παϊατα]ίετ Παρεπίῖρις, εαπι πιασῖ ᾳπ απ Πεπεπι ΥΠ] οὗ- 

ΠοχΙαπι ε[ῃα Υορετῖθ Ἠοο Υείο ϱΟΙΠΠΙΙΠΕ ομπι Πί οξ 

πη]νετία]ο, ΡΤΟΡΤΙΙΠΑ 6ογάπι πας πάπο ἀἰοππίΙτ α.]1εῖαί, 

Ίπ απῖρις Ῥ]ίο[α5 Ἠαππου απ ἴεημῖς εἳ αρα «ο]1σ]-- 

ἴπχ, απαίες Ῥγο[εοίο οἱ 111 [απί, αιῖ οαρίιῖ στανεάίπα 

νεχαπίυσ, 15 Ἰιαιιά Πα Γπερο Ρταείες παϊιιγαπι ἴμππογος, 

αἱ εκ οτα[ῖ πιε]απο]ιο]οίδηαε Ἱαπιοτῖραθ οοηβαΠί, π 

επο ΡτουχθαΓί, 
ος 

ΧΙΗΥΗΠ. 

έπγσα αεβτοϊαπίεῖῃ αἀπαἰπίέγαιῖο εἰ ἄε ΊπΟΥΡο Βιεγγοβα- 
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3 δα υ] .. .ε 3 , ς 

ἔρωτήσιες, ἃ διηγεῖται, οἷα, ὡς ἀποδεκτέον οἱ λόγου, 
ΔΝ Δ Ν ’ ο . . 

τὰ πρὸς τὸν γοσέοντα, τὰ πρὸς τοὺς παρεὀντας καὶ τὰ 

έξωθεν. 

᾿ - - », ” ΄ ς ΄ 

Σγεῦρεν οὐἰκεῖον ὄνομα τῶν μὲλλύγτων ῥηθήσεσθαι λό- 
ο 3 ’ 3 ε - ”. Δ 

γων, οἰκονομίην εἰπων. οὐ γὰρ ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις σχεδὸν 

ἅπασι συγγράµµασιν, του διαγνώσεις παθῶν 3} θεραπείας 
Ἂ - 3 ” ’ - 3 ” 

3) προγνώσεις τῶν ἐσομένων ἔγραψεν, οὕτω καὶ νῦν. αλλ 
ο 3, " ; 3 - / 

ὅπως ἄν τις ἐπιδεξίως, οἷς ἐμάδομεν ἰατρικυῖς θεωθήμασο 

Έθώτο, διέρχεται κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν, οὐ κατὰ µέ- 
3 - 3 . ΄ ’ 

ϱος ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὰ καθύλου κεφάλαια μόνον γράφων. 
.] ΄ ’ Λ - - .] ’ ον ς 

ται πρωτου }ὲ :μέμνηται πατα ταῦτα των ἑθωτ]]σέών, ας ο 

3 Ν .. υ , ν , 

ἑατρὺς δηλονότι ποιεῖτει πρὸς τὸν κάµχοντα, δευτέρου δὲ 

πῶν διηγήσεων αὐτοῦ. πολλὰ γὰρ εἰώθασιν οἱ πάμχγοντες 

διηγεῖσθαι, δυνάµενα τὴν γνώµην ἐνδείξασθαι τοῦ λέγοντος. 
« 2, υ ’ 5 . 3 3ψ. ο ο] 

ὡς εἴ γε μὴ πρύτερον ἐἰδείημεν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ὧν ἂν 

διηγήσατο, συνήσοµεν, ὁποιός τίς ἐστιν, οὕτως αὐτῷ προσ- 
’ ΄ ᾽ υ 3 η π / ο μ σερὲσθαι. «φρὀνιμον μὲν γὰρ εἰ γνωρίσαις εἶναι τὸνδξ τινα 

2 

Εἴοπε. Όμαε πατγαε, οµαϊία, μὲ αεεὶρῖεπᾶἰ [εγποπεν. 

Όμαε αἲ αεδτοϊαπίεπι, Φμαε αἆ αἀ[απίες, Φµαε αἆ 

ετίετπο». 

Ῥτορτίαπι ἀἴοεπάογΙπι ΠΟΠΙΕΠ Ιπγεπῖί οεσοποπιίαΠη, τά 

εΠ. αἀπιϊπιβταίίοπεπι Ἰπαπίεηπς. ΎΆεαε επῖπι πί ἴπ αἰῖς 

{ετε οπιπΙρις ΗἩρτῖς απί αΠεείιτιαι ποἰίας αιῖξ οιτα[Ιοηες 

αιἰ Γμἱατοταπα ΡΥΣΕΓεΠΠοΠες [ογΙρΗῖ, τα εἰ 1π Ῥταε[επίῖα 

{εοῖξ, [εὰ απο απῑδ πιοάο πιεᾷιοϊπα]ῖριας 4παο ἀῑάτοῖτ 

Ῥταεσερίϊ5 οοπιπιοάε μἰεγείαχγ, 1Π ῬτοροΠίο ΓΕΓΠΙΟΠΟ ἆε- 

οἰαταί, ἨποἨ Ἱρία βηρυ]α, {[εὰά οοπΙπΙηπΙα ἰαπίαπη εαρ]ία 

ἀεί[οτίρεῃς, Αίηιε Ιπίεγ Ἠπεο Ρτίπιο 4ε Ιπεγτορα αμ ρη», 

ααἴρας πιεάῖοας [οἶ]]οεί αερτοίαμίεπα ΙΠΙεγγοραϊ, ππεΏ[Ιοπεπα 

Γαοιί: [εεαπάο ἆε Ἱαροταπίϊς [ετπιοπ]βής. Μπα]ία επῖπα ]8- 

Ῥοταπίες οοη[αενετιπῖ, Ύαε ἀἰσεπ[ῖ ΠιεηίεΠι Ραϊε[ασειε 

Ροβιαπί, τί, ΠΠ Ῥρεῖαθ 1ρ[απι Πογοτῖπιας, ες ῖδ οπαε 

παγτανετΙί, απαἱθεππααε Πί 1ρβας Ἱηβδεπίαια, Πα ος Τρ 

τν ᾳ 
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Εά, Οµατι, ΤΚ. {498.] Εα. Ρα[. Ὑ. (414. 412.) 
τὸν ἄνθρωπον, ἔτι τὲ μὴ δειλὸν, ἁληθεύειν πειραθήσῃ μη- 

δὲν ὑποστελλόμενον τῶν κατὰ τὴν νόσον ἐσομένων. ἄφρονα 

δὲ καὶ δειλὸν ὧν ἂν εὐθυμόύτερος γένοιτο, πάντα ταῦτα 
ἐρεῖν μετὰ τοῦ μηδὲν μέγα ψεύδεσθαι. κἀἂν ἀναγκασθῆς 
δέ ποτε διὰ δειλίαν ἐσχάτην τοῦ κάμνοντος ἐπαγγείλασθαυ 
σωτηρίαν αὐτῷ βεβαίαν. αλλ ἐξελθων γε τοῖς κηδομένοις ἱ 

αὐτοῦ τάληθῆ φράδε. πειρὼ δὲ καὶ αὐτοῖς τοῖς κάμνουσι, 

κάν ἄκρως εἰσὶ δειλοὶ, μὴ (475) καθάπερ οἱ προχείρως 

ψευδόµενου τὴν σωτηρίαν ἐπαγγέλλεσθαι χωρὶς τοῦ. προσ- 

Ὀεῖναί σε τὴν ἀρχὴν ἔσεσθαι ταύτην, ἅπαντα πράττοντος 

αὐτοῦ καλῶς καὶ πειθομένου τοῖς προστάγµασι τῶν ἰατρῶν. 

οὕιω γὰρ οὔτ ἐκεῖνος ἀθυμήσει καὶ σὺ πολλάκις ἄληθεύ- 

σεις. τῷ γὰρ πλεῖτα τῶν ἐπισφαλῶν νοσημάτων ἀνατρὲέ- 

πουσυ τοὺς πάμνοντας ἀπειθοῦντας τοῖς ἑατροῖο. «ὣς ὀλίγα 

πανυ τὰ πάντως ἀναιρεθήσεται, ἐὰν μῇθ ὁ ἰατρὸς ἁμαρτά- 

νοι μηθ ὃ νοσών μήθ οἳ ὑπηρέται, μήτ ἄλλο τυ τῶν 

ἔξωθεν ἐκ τύχης γένηται βλαβερὀν. ὕὅσοι γὰρ ἐν σφαλεροῖς 

αοοοπιπιοάαγε [οἴαππις, ΊΝαπι { ργαάοπίοιαη Ποπιῖπεπι Ἠππς, 

Ρταείετοᾶ πο Γπιίάιιπα ε[Τε οοσπονεγῖ5, Υεγα Τρι ἀῑοετε οοΠᾶ-- 

Ῥεγῖθ, ΠΙΗ11 6ογάπα ιά 1Π ΠΙΟΤΡΟ Γαέαγα [απΐέ, [αβίταµεῃς, 

ηε(ιιθ ἀιππια]ααςς αἲ [ Πα] απα αἶᾳπο Οπτάσπι, οπαη]α ϐᾳ 

αυ1ρις 1Ρρ[ο ππε]Ιογ απίπιο Γαίατας Πί ἀῑοῖο, πεαο ἴα- 

ΏΙΘἩΠ Πιασπύρετο ππεη[Ιατῖ.  Ομοᾶ { Ιπίετάμπι ϱἨ εκίτο- 

πΙΑΠΑ Ἰαβοχαπς {ογπηάῖποπα 1ρί οεγίαπα [αλαίοπα ρο]]ΙοεΓὶ 

οοαοία5 {ιιεγῖς, ερτγείἴας [α]ίεπα, ει οιταπι βετεπρας 

γετα ἀῑοιιο. 1Τρ[5 4ποᾳπε Ιαροταπίίρας εἰίι πιασκίπιε τ- 

π]ζ1δ, πο, πῖ αρετίο πιεηί]οπίες [αοιαπί, [αἰπίεπι Ῥο]μῖ- 

οεἵ1 {επίαίο, πα 1]πά αἀάϊάετῖ Ἱπιρτϊπαϊς,  [απ]αίεπι 

απϊάεπι α[Γαίηταπι, οπιπῖα 1ρ[ο τοοἰε αδεπίο εἰ πιεᾷῖοο-- 

τπι ργαεουρ!ῖς ορίεπιρεγαπίε. Τία επῖπι πειε ἴ]]ε απῖ-- 

πιαπα ἆο[ροπάεριί οἳ ἴαά Ῥ]εταπιααο γετα τεἰπ]ετίδ; παπα 

Ρ]ατ1πιϊ Ροτίοι]ο[ πιοτρΙ αεστοίος πιεᾷῖοῖ Πποτεπα Ἰααά 5ε-- 

χοηίες πεσαπί; «παπάοφιΙάθπη Ῥετραιοίὶ αἀπιοάαπι ΡΤΟΣΓΙ8 

πηοτί]{ετΙ [απε, { πεφαε πιοῖοις οττοῖ, πειαο αοργοίαδ΄ 

πεφαθ ΠΙΙΠΙΗΧΙ, ποφαο αιά ααἱοππαπι εχἰτ]π[εοις Γοχἱα]ίο 
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Εὰ. Όλατε. 1Χ. [428. ἀ59.] Εὰ, Βαῇ. Υ. (412.) 
Ῥοσήμασι πλεον 3ἢ προσῆκεν τοὺς κάµνοντας εὐθύμους 
ποιοῦσι, πολλαπλασίαν αὐτοῖς αθροίζουσι δυσθυµίαν ἓν ταῖς 

ἑξῆς ἡμέραις, ὅταν ἤτοι χεῖρον Φφαίνηταυ τὸ νόσημα γινόμὲ- 

φον ἢ Ἰχρονίδη παρὸὼ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν ἰατρῶν. ἀλλὰ 

καὶ θαῤῥήσαντες, ὡς ἀκινδύνως νοσοῦντες οἱ πλείους τῶν 

ο σμμη οὐ πάνυ κατήκοου γίνονται τῶν ἰατρῶν. ἄμεινον 

ἐν οὖν ἐπίστασθαι τὸ τοῦ κάµνοντος ἦδος, ἔμπροσθεν 
ὅθ ἡγίαινε πεπειραμένον. εἰ δὲ νῦν αὐτῷ πρῶτον ἐτυγχά- 
νοµεν, ἐξ ὧν διηγεῖται συνήσοµεν ὁποῖός τίς ἐστιν. ἐφ ὧν 

δὲ προγινώσκοµεν, ἐξὸν μὲν τι πρὸς τὴν νόσον [ 429] ἐἔξευ- 
ρίσκειν. εἰ γὰρ κύσµιος ὢν φύσει Όρασέως αποκρίνεται 

καὶ φρόνιµος ὢν ἄφρων φαίνεται κατὰ τὴν διήγησεν, ἔνδει- 

ις ἡμῖν ἐἔντεῦθεν ἔσται τοῦ βεβλάφθαι τὴν διάνοιαν αυτῷ. 

φαθάπερ εἰ καὶ νήφων καὶ φρονιστὴς ἢ ἀγρυπνητικὸς εἴη 

καὶ φύσει χαίρων τῷ διηγεῖσθαι μακρῶ, νωθρὺς φαίγοιτο 

περὶ τας διηγήσεις ἢ τὰς ἀποκρίσεις, κάξ αὐτῆς δὲ τῆς 

φωνῆς ἔνεστί τι τεκμήρασθαι περὶ τῆς νύὐσου. τινὲς μὲν 

γὰρ µόγις φθέγγονται, τινὲς δὲ βραγχώδες 3 ὀξὺ περὶ τὸν 

ποχῖππι Ιποϊάετξ. Οπίομππημε επῖπι 1Π Ῥεγίομ]οῇς πιογβῖ6 

Ῥ]α5 η παπι ἀεοεαί αερτοϊαπίες Ίι]ατες εἰ Ῥοηπαε [ρεῖ Ρ]εποῬ 

γεἁμηῖ, 1π πια]ίο πια]ογεπι οοπ]]οιαπῖ ἵπιβαίίαπα Γεφιε-- 

Ώρας ἀῑεραςδ, απαπ αι 1Π Ῥε]α5 πιογρας οεοἰἁ](Γε γυιἆε- 

{ατ, ααἲ πἶπα Ῥτοπα][α πιεάΙοοτατα ρτοάποίίατ. Οία εἰἴῖαπι 

Ῥίωγες Ἠοπ]ίπες οοπΠΠ, Ῥοτίπάε αο { [πε ρετίοι]ο αθεΡτο- 

Ιεπῖ, ππεζΙοῖ ποη οΡεπιρεταπί, Ἱαφαε Ἰαρογαπ!ῖ6 1ηβο- 

ηΙππα, ΡΤίΠ5 4Ἠ ΠΠ τεοίε τα]εῦαί, εχρετίο [οῖτο πηε]ις 

ε[ι; αἱ  παπο Ῥτίπιαπι 1Ρᾷ οσουττίης, ἆθ ε]ας Ιοεαοπε, 

ααᾶ]ῖεπαπι Πἲ, ῬετοϊρΙεπιαθ. Ἐκ 15 Υετο, α4παο ΡΓ8ε[ε-- 

πμςδ, αἰιαιῖᾶά αἆ πιοτριπα α]ο Ιπγεπίτε Ἰσει; παπι 

παίατα πηοάε[ίας απάαοίογ τε[ροπᾶεῖ, Ρτιάεης 1ἴεπι παϊιτα 

{ Ἰοψμεπάρ Ἱπιργαάεπς ἀερτεμεπάϊίατ, Ἰϊπο ε]αδ πιεηίθηι 

Ἰαείαπι. ε[[ε πιοβῖς Ἱπά]οαΡίίατ, απεπιαάπιοάσπι εἴἶαπι { [ο-- 

Ἐτίας οορϊίαραπάας αιἲ ρετν{ρι] εἰ παΐητα Ίοφιας 1π Ἰ]ο- 

ου Ιοπῖρας αἴηιε τε[ροπ[οπῖρας {αγά ΙοΓΡεΠδ(ε αρρατεαί. 

Ίίεπι εκ 1ρία νοοε αἰιαπάο ἆθ Πιοῖῦο οοπ]εείπγα ἀερτε- 

Ἰεπά1 Ῥοίε[: απἰάαια επάπι νὶκ Υοοεπι εἶμπί, αφ ταιι- 
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ορ γύσου καιρύν. ἔγιοι δὲ φελλίζουσἰ τὲ καὶ τραυλίζουσιν, 

ὦν ἕκαστον ὁποῖόν τι σημαῖνξι μεμάθηκας ἐν ἑεέροις. ἐκ 

μὲν δὴ τῶν τοιούτων ὁ ἰατρὸς γνώσεταί τι περὶ τοῦ νο- 

σοῦντος, ὁποῖος τὴν γνώμην καὶ τὸ ἦθος, αὐτῆς δὲ τῆς 

νύσου τίς ϐ ᾗ ἰδί. πάλιν ὃδ᾽ αὐιὸς ἐπιδείξεται τῷ τε 

Κάμνοντι καὶ τοῖς ἂμφ αὐτὸν ὁποῖός τίς ἐστι τὴν τεχνη 

ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων. καὶ ῥίνα μὲν γὰρ ὠξυμμένην καὶ 

ὀφθαλμοὺς κοίλους καὶ κροτάφους συμπεπτωκότας ἰδῶν τις 

ἐν Οξει νοσήµατι πυνθάνεται μή τις κένωσις αὐτῷ ναί, 

2] ἀγρυπνία καὶ λύπη, μὴ σιτίων ἔνδεια καὶ κόπος ἰσχυρός. 

εἰ δ᾽ ἀσύμπτωτον Φεασάμερος» ἐρήσεται μή τις συνήδων 

ἐκκρίσέων ἐπίσχεσις ἢ παρὰ τὸ ἔθος αργώῶς καὶ πλησμιονῆς 

διηλήθη. δυνήσεται δὲ καὶ περὶ ψύξεως, ἐγκαύσεως τὰ 

καὶ οἰνοπόσέως πολλῆς, ὕσα τὲ ἄλλα τοιαῦτα πυνθάνεσδαι 
κατὼ τρόπον, ὥστε ἐν αὐτῷ τούτω πρώτον ἐπαινεῦθῆναι πρὸς 

τῶν παρύντων. ἐὰν γὰρ τὼ προγεγονύτα καὶ τὰ προγίνω-. 
[ή ” ” 3 3 3 ΔΝ Ε 

σκόµενα τῷ τε κάμνοντυ καὶ τοῖ αμφ αὐτὸν ὁ ἰατρὸς 

οαπ1 απ αοπίαπα Ρίο ΠΙΟΥΡΙ ἴεπροτε, ποππα]]Ι Ῥα1ΡΙ ας 

Ῥ]αε[ Γαπίς Ίαεο Πησι]α απ] [Πσπιβοεπε αΏρῖ ἀῑάϊοίΗ. 

Ἐκ Ἱς Ῥίαπο πιεβῖοις αἰἰηπϊά αἆ αοσγτοΗ Ποβ[ίαπι Ρογίῖ-- 

ηθις εἶίοετε ροἰεί, «πα νιάε]ῖοεί Πἱἴ εἶαδ πιεης αίᾳαο 

Ἠ]ογές εἰ 1ρία5 πιοτρὶ αππε [ραοῖες Πί,. Βατίαπι νεγο 1ρ[α 

εί αοστοίο εἰ αἁ[απίῖρας οαια[ῖς ἵπ ατίο πιεᾷῖσα Πὶ, εκ 

1ρᾳς ἀΙπίοεγτοδαοπῖρας ἀεπιοπ[ιγαβῖ.  Ίαπι αΠἹδρίαπι ἴπ 

αομίο ΠΊΙΟΤΡΟ πα[απι αοἰππαίαπη, οοι]ο οἂνος ἴεπιρογα” 

ᾳπς Γαββάεπίῖα Ππίαϊίας ἠπίογτοσαί, Ἠιπι ενασια[ῖο α]ἴηαα 

1ρ[ίι αοοϊἀετῖί ἀπί υἱσί]α αἳ ΠΙοΘΥΟΥ, Ἠππι οἴρογαπι αΡΠ-- 

πεΠΙῖα οἱ {αἱ]σαίῖο πιασπα.  Φἱπ αιἴεπι {αοῖσπι ΄ ΠΙΙΠΙΠηΘ 

οοπίαδαϊ[ε 1π[ρεχετΙῖ, [οἱ[οιαδτίας παπα ασια εκ υΠίαί15 

εχοτείΙοπῖραᾳς Γαρρτε[α Πἱ, πιπι Ῥγαείευ ποτε ΟΙ1ο[ε εἳ 

Ίαγδο οἶρο τι[ας ν]Ιίαπι ἀαχετί, Ῥοἱεγῖί τίεπι εἰ 4ε {ΠΙσοτε, 

πο[ία, πϊπιϊο υἱπὶ Ροΐα εἰ 1 σοπις αἱ οπιπ]Ραδ αρροβίε 

Ῥετεοπίανϊ, τί ἵπ Ίου 1β[ο Ρτῖπιππι α ρτας[εηβς Ιαιάε- 

ἴατι Ειεπῖπι { Ῥταεἰεγία εἰ αεστοίαΠ!1 αἁ [Παπ {άρμεατιθ 

Ρτας[οἷία πιεάῖοιις Ιπίεγτοσαμᾶο νεβ]σεί, Παίϊπι 1ρ[απι αᾱ- 
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Εὰ, Ονατι, ΤΧ. [459] ια Ἔά. Ρα Ύ. (472. 
πυνθαάνηται, Θαῦμάξουσιν᾽ εὐθέως αὐτὸν, ὥσπερ εἲ 'καζ τινά 

τῶν ἐναττίων τοῖς 7εγονύσιν ἐρωτᾷ, καταγιγώσκουσιν: αλλὰ 
- ΄ πι, υ . , ͵ - 

καὶ τῶν συμβεβηκότων τοῖς Κάμιγουσιν ἔνια;' πρὶν  ἀκοῦσαν 
- α , νι ....- πμ ρνθς 3 

παρ' αὐτῶν, ἓν αφ οχήκατὲ λέξεως, ἐθώχῆσεώως τε καὶ 

ἀποφάσέως, ἐὰν εἰπων' ἐπιτύχην θαυμαξεταὴ Ἱλέλεκται δ” 

᾽ἅπαντα ὰδθ᾽ ἡμῖν ἑτέρωδι καὶ νῦν, ὡς ἔφην, Ἱπποχράτουὰ 

αὐτὰ Ἰιόνα, τά τὲ πρώτα κεφάλαιὰ διερχομένου καὶ ἡμεῖ 
, | , . ͵ υ υ νι έ.. Σε Δ . 

κατα τινα πρωτην τον αυτα διηλῦομεν. εὲ δὲ τα πατὸ 

"μέρος ἅπαντά λέγοιμε, τᾶ Τε: εἷς τὸ προγνωσεικὸν ὑπομνή- 
µατα καὶ τὰ περὶ κρἰσεωή, ἐνταῦθα μεταφέρεἰιν ἄναγκασθή-- 

σοµαι. τούτων ὃ ἔξωθέν ἔσιιν εἰς τὴν οἰκονομίαν τὲ κοὲ 

20ῇσιν ὠφελοῦνἒα καὶ τῶν Ὅφ “]ροδότου 7ραφέντων ένια 

«Φατὼ τὸ βιβλίον ὃ ἐπέγραψεν αὐτὸς ἐατρόν.  εἴθηταῦ δὲ 
ν κ ων - ” / 

μαὶ προς ἡμῖν ἓν οἷς καὶ περὶ. τοῦ προγινώσκειν διερχό- 
3 .: ή κ. .. 3 - , ”... 

μεθα. «ἀναλαβύνιες οὖν αὖδις ἐξ αρχῆς τὰ Χεφάλαια ιοῦ 

λόγου μεταβώμεν ἐπί τι τῶν ἐξ ἀθχῆς γεγραμµένων. ὥσπερ 
α΄ Ν - κ κάλω .έ ’ ΙΡ Ν ν 

ἐν τῷ βίῳ τὸ κτᾶσθαι τα ᾿προσήλοντα πᾶντα, “λέγω δὲ 

πταπίας, απομ]αάπιοάαπι «απππατο Γοἰεπί, αππαπάο αἰίηιια 

156 ᾳὖαε Αδιν- Γιπῖ οοπἰγαξ]α ΡογᾳαΙ ντε, «Ὑενάπα: οἷδπα 

εοτί πι αΠηιχα οπαε αερτοῖῖς αοὐάέγιπί; Ρεν αδᾳαᾶαι 48. 1τρῇς 

απάϊν]ε, 1π πιοᾷῖα ἸοοιΙομα ΤΠ Ππίεγγοσαπᾶο 'ὰσ τείροπ- 

ἀεπάο 1ρβε Τογίε ἀῑκοτιί, ἹΠασπα ΙΙ Γι αηϊγαΠβοποιη οοἩ- 

οἶίαί. Ἠαεο [ππςο οπιπῖα α Πορίς αΏρί ἱχαδίῖα” Πιπὲ δἱ Ίου 

Ίοσο, πὲ ἀῑσίιπι ε[ί, Ίιαςεο Γοἷα Ῥτίπιαφιιε οαρίία, τεσεη/[εΠίθ 

Ἠπρροοσταίε, πος αποαιιε Γεοαπά απ ΡΙπιαπα απαπάαπι ῑν]-- 

«Ποπεπ «1ρία παγνανίσας, πας Π οπιπία [πδη]α (η ΄ἀΐσεγε 

νο]πετο, εἴ 1π Ῥγοσποβίσα εκρ]αΠαίΙοπεό εἰ 4ε ]α4]οα[ιομῖ-- 

Ῥις6 οοπηπ]θπίαγία Ίο (γαΠ5[εγγο οοαοΐιι {αθ6χο. Θεά Ῥταο- 

Ίεγεα αἆ οεεοήοπιίαπα τ[άπιααο ΄ οοπάμουηπῖ΄ αμαεάαπι α 

Ἠεγοάοίο Ἱπ[οτιρία Ἱπ Ίντο, ἆαέπι Ἱρί[ε πιεάιοαα Τη [οεῖ-- 

ΡΗΐ; α πορῖς γετο οἱ πὈῖ ἆε Ῥταξ[αρίοιάο ΡΕΓΙΠΟΊΕΙΙ Γδοῖ-- 

πηής, ἀῑοία Γαηί, Τδίίας τατ[απα αἲ ΙΠ11ο΄ ογαἰοπῖά ΄Πο- 

Πταε οπρί[α τεροιεπίεςδ, ἀά᾽ αἰ]ᾳαοά οογαίας; 4παθ᾽ ΓΙΟ 

Γοὐϊρία [απε, Ἱπαπ[εαπιας, : Οαεπιαάπιοᾶιπι 1 ν]ία οηπία 

οῥροτίηπα ρὐ[]άετο, νε[ιος ἀῑσο, τιεπβ]ία, Γενον, ]άΠιομίά 
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Εά. Οµαχί. ΤΝ. [430. 490. η Ἐά. Βα{, Τ. (412.) 
ἐσθῆτα καὶ σκεύη καὶ οἰκέτας, ὑποξύγια τε καὶ ἄλλα Βοΐήτ 

μµατα καὶ οἰκείας καὶ σῖτον καὶ χέδροπα καὶ τραγήµατα καὶ : 
3, “ ”/ - - 

οἶνον καὶ ἔλαιον, ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, διαφέρει πάµπολυ τοῦ 
- / ιο) 3 εἰ 

χρῆσθαι τούτοις προσήκόντως, ὕπερ ὀνομάξουσιν οἰκονομίαν. 
ϱ/’ Ἆ 3 λ 3 ’ - 

οὕτω καὶ κατὰ τὴν ἰατρικὴν οὐ ταυτὸν ἐστι τὸ μαθεῖν τὴν. 
τέχνην τῷ Ἰχρήσασθαι προσηκόντως οἷς ἐἔμαθέ τις, ἔπι-. 
στάµενος ἐν καιρῷ μὲν αὐτὸς ἐρωτήσειν καὶ εἰπεῖν, ἐν και-- 
ϱῷ ὃ᾽ ἀκοῦσαί τι τοῦ κάμνοντος η τῶν οἰκείων αὐτοῦ δια- 

λεχθῆναί τε αὐτοῖς, ὅπως εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ὡς χρησιμώ- 

τατου ᾖίνονται, προνοήσασθαἰ τὲ τῶν ἔξωθεν, ἃ παρορᾶ- 
ται τοῖς ἰατροῖς καὶ τοῖς οἰκείοις τοῦ κώµνοντος. ὧν μάλι- 

στα χρήσιμα τὸ περὶ τὰς κατακλίσεις εἰσὶν 3 τῶν οἰκιῶν 

ὕλην μοχθηρών οὐσῶν ἢ τῶν οἴκων ἐν οἷς οἳ νοσοῦντες 

κατάκεινται ὃν ὀσμὴν μοχθηρὼν ἢ ἀέρα Θερμὸν ἢ ψυχρὸν 
ἰσχυρώς ἢ εὐρώτος πλήρη. καὶ περὶ [450] τῆς ἐνοχλήσεως 

υ - ’ Ἂ ” -” ΄ . 

δὲ τῆς ἐκ τῶν γειτνιώντων ἢ τῆς τῶν παρόντων κατὰ τὰς 

δηµοσίας ὁδοὺς προνοήσασθαι χρὴ τὸν ἰατρὸν, διαλεχθῆ- 

ναι δὲ περὶ τούτων ἀπάντων τοῖς οἰκείοις τε καὶ φίλοις 

οἳ αἰίας Ῥεομάες, αεἆες ἴἴεπι, {τιππεπίαπη, Ιεσαπιῖπα, Ῥε]]α-- 

τῖα, σίπαπι, οἶεαπι ααφπε 1ά σεπας οπιπῖα, ὓ εοταπι 

οοπγεπΙεηὰ υ{α, απεπι οεοοποπ]ᾶπι νοσαπέε, Ίοπρο ἀῑΠετί. 

5ιο εἰ ἵπ πιεά]οῖπα αγίεπι ἀϊάιοιί[[ε εἰ ς, Ύµαε αιῖς ἁλά]-- 

ος, αΡΡοΠίε πἰῖ λαιά Ίάεπι ει: ταὶ 1ρ[ε 1π ἴειηροτε 1Η- 

ἴεγτοραγε εἰ ἀῑσετε [οἰαί: ἴπ ἵεπιροτε α]ιᾳι]ᾷ αὐ αερτοίαπ[ε 

αι ε]ας {απαὶματίρας αὐάϊγο ἀρίοδᾳπε οἆοσετε, τί αἆ Γει- 

νἱιῖα τα [αππΙ Επί εἱἳ εχἰτίπ[εοις Ιποϊάεπίϊα απΙπιαάνετ- 

ἰαης, αΎἱβθ ἃ πιεᾷ]οῖς εἰ αερτοᾷ ἀἁοπιε[ιῖοῖ περ]σιηίατ, 

Ἰπίες α4παο ππακίπια αἰ]]α [απ πας αἆ ἀεουβίίμς ρενίῖ- 

πεηῖ νε] αἆ αθᾷες Ῥτογ[ας πια]ας νεὶ αἆ οαβίου]α, 1π απἰ- 

Ρας αεστοίΙ ]αοεπῖ, Ρτορίε; οάοτεπι ΓΜείταπι αμί αξτεπι ϱ- 

Πάαπι [εα ΓΠσίάαπα να]άο ααἲ βία ααἲ Ῥαϊγεάίπε γἰΠαίαΠα, 

Ρταείοετεα ππο]εβίαορ 4ο Υοχα[ϊοπίΡαδ, απαε α ν]ο]ηῖς απ 

ᾗ5 οααῖ ἵπ Ριβ]οίθ υγ] νετ[απίιις, αερτοῖς αἀλρεπίας, 

πιθᾷῖοαπα Ῥχο[ρίοετο εοπνεπῖῖτ, ἆο ἆε 6 οπιπῖθ5 οσα 

{αηϊλαχίρας. αποίδᾳιο  αορτοίαμής ἀἰ[ειετε. Ἠαες ε[ὶ 

- 
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Εά. Οµατι. ΙΧ. [450.1 . Ἐά. Βα[ς Ὑ. (479.) 
φοσοῦντος. αὕτη γὰρ ἐστι καὶ τοιαύυτη τις Ἠἡ περὶ τοὺς 

κάμνοντας οἰκονομία. 

μμ. 
"Οτι ἐν Θερμοτέρῳ στερεωτέρων, ἐν τοῖσι δεξιοῖσι καὶ µέλα- 

-.πὲς διὼ τοῦτο καὶ ἔξω αἱ φλέβες καὶ χολωδέστεροι μᾶλλον. 

-.Οὐδὲν Θαυμαστόν ἐστι κανταῦθα παραλελεῖφθαι «τὸ 
συνέχον μάλιστα τὸν ὅλον λόγον, οὐ γὰρ σύγγραμμά ἐστι 
τὸ βιβλίον τοῦτο πρὸς ἔκδοσιν γεγονὸς, ἀλλὰ παρασκευαἰἑ 
Σινὲς ἢ ὑποτυπώσεις ὁποίας ἑαυτοῖς εἰώθαμὲεν ποιεῖσθαι, 

ὡς εἴ γὲ σύγγραμμα ἦν, οὕτως ἂν ἀρχόμενος ὡς ἐν τοῖς 
ἀφορισμοῖς ἔγραψε, προσέθηκε τὸ ἐφεξῆς, τὸν ὅλον λόγον 
ποιησάµενος τοιοῦτον. ἔμβρυα τὰ μὲν ἄθῥενα ἕν τοῖσι δε- 
ξιοῖσι µέρεσο τῆς μήτρας μᾶλλον εὑρίσκεται. συνιστάµενα, 

τὰ δὲ θήλεα κατὼ τὸν ἕτερον κόλπον αὐτῆς τὸν. ἀριστερόν. 
εἰκός γάρ ἐστιν ἐν τῷ Θερμοτέρῳ. μέρει τῆς μήτρας τὸ 
Θερμότερον συνἰστασθαι, «θερμότερον δὲ ἐστι τὸ ἄρῥεν, ὡς 

επ]πι αίηπε Ἰ]ιςπιοςί οἶτοα Ἰαρυταπίες νοσαία οεοοποπηῖ8, 

1ά ει αἀπιϊπί[ταί]ο. 

ΧΙΗΥΙ. 

Οοπίαπα ἵπ οα[ἰάίοτε [ιγπαίογιπα, ἵπ ἀεπιγὶς εἰ πηὶρτίἰ. Ἴά- 

εἶγεο ει επίτα φεπαε εἰ ἴοπβε διίο[ιοτες. 

Ἠοο φ«ποᾳπο Ίοουο 14, αμοά ππαχῖπι ἰοΐαπι ογαἴϊοηεΠα 

οοππααξ, οπή [Παπι ε[[ε πΙμῃ] παῖταπα ε[ο, Ώηεηε επῖπι 

Ίϊρες Πίο οοπηροβίο ε{[, αἱ ἀῑγα]σείας, εἀτία; {ε, ἂρρα- 

ταῖας αὐ]άαπι γε απποἰαί]οΏες, ᾳ14ἱεΦ ποβῖς 1Ρᾷ ορπΏσεχο 

Γοἶεππις. ΊΝαπι [ Ίπίεσεν Ίρει εἰΓεῖ, Ἱία [απο ΙΠποῖρίεμς, 

υἳ 1η αρμοτί([μαῖς [οἱρΠί, απαε οοπ[εαμπίας αἀ]εοι[εί, 

τοίαπι ΟΓΑΙΙΟΠΕΠΙ ἴαιεπι τεάάεπς: {οείαςδ πια[οιπ]1 ααῑάεπι 1Π 

ἀεχινῖ α{ετί ρατῆρας οοπ/{ίετο πηαβῖς Ιπγεπίυπίασ, 109- 

πΙΙηαο 1Π αἰίετο εἶαδ ππα, Ππιβχο γιἀε]ίοεί. ΆΏεοεῃς επῖπη 

ε[ι 1 εα]]άίογε π{ετὶ Ῥοτίε οαµάϊογεπι {οείαπι οοα]είοετε ; 

ολάῖου εβ αιίεπι πια[οα]αδ αἱ 1ρβι9 γεπατηπη πιαρηαἆο 

} 
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Εά. Οµαχῖ, ΤΧ. [40.1 Εά. Ῥα[, Ύ. (419) 
δηλοῖ καὶ τὸ τῶν φλεβών μέγεθος ἓν αὐτῷ καὶ ἡ χρόα. 
µελάντερου γὰρ τουπίπαν οἳ ἄνδρες τῶν γυναικών. οὕεω 
μὲν εἰ σιγγθαµµια ἔγραφεν ὁ “/πποκράτης, ὁμοίως τῷ περὶ 

αγμών καὶ ἄρθρων καὶ προγνωστικῷ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς 

τοιούτοὶς ἐπεπόίητο τὴν ἑρμήνείών. ἐπεὶ δ᾽, ὡς. ἔφην, ἕαυ-- 

τῷ µόνῳ παῦτα ὑπετυπωώσατο, διὼ τοῦτο περιλέλειπταυ τὸ 
πεφἅλαιον τοῦ λόγου, μὴ δηλώσαντος αὐιοῦ περὶ τῶν κατὰ 
τὴν κίησιν ἀθῥένων λέγεται ταῦτα. τὸ μέντου ἄθῥεν ἓν τῷ 

δεξιῷ μέρει τῆς μήτρας κυΐσκεσθαι καὶ ἄλλοι τῶν παλαιο-- 

πάτων ανδρών εἰρήκασιν.. ὃὁ μὲν γὰρ Παρμενίδης οὕτως 

ἔφη, δεξιτεροῖσε μὲν κούρους, λαιοῖσυ ὃ᾽ αὖ κούρας. ὅ ὃ᾽ 
᾽Εμπεδοκλῆς οὕτως" 

ἐν γὰρ Θερμοτέρῳ τὸ κατ ἄθῥενα ἔπλετο }αίῃς, 

καὶ μέλὰνες διὼ τοῦτο καὶ ἀνδρωδέστεροι ἄνδρες καὶ λαχνήεντες 

μᾶλλον. ὅτὺ δὲ αληθὲς 3 περὶ τῆς κράσεως τοῦ ἄρῥενος ὡς 

Θερμοτέρου δόξα. τελέως ὃ λόγος ἓν τοῖς περὶ κράσεως ὑπο- 
µνήµασιν ἐξείργασται. νυνὶ ὃ ὡς πολλάκις εἶπον, οὐκ ἄπο- 

εἴ οοἷοι 1παᾶϊσαϊ; ἨΙσγΙογθε 6ΠΙΠΙ ΡΙ6εγΠππ(ε υΙγὶ παα]θγ1β118 

{απῖ. Τία παππᾳπε { εχαοίαπι ορις [οηΙρβ[εί ΗἩιρροοταῖες, 

ᾳπαἱε ε[ι ἆοά Γταοίισῖ, ἆα ατί]ει]ς, ἆᾳ Ῥταο[αριῖς αἴαε 

14 66ΠΙ15, α]α Ἰοειίῖοπα ια Ρη[εί: αποπίαπι νετο, πί 

ἀῑκί, Ίποο ΑΡί 1ρΡᾷ νε]αῖὶ ἀε]ποανίε, Ι4είτοο οχαίοπῖθ 
εαραῖ οπι{απα ε{ι, 1ρ[ο ποπ Πρπ]βεαπίο ἆε πια[ει]15 μίετο 

οοπίεπ!ῖς Ίαεο ἀῑεία ε[ε:  πιαγεπι {απε 1π ἀεχίτα {εν 

Ρατίο σοποῖρί εἰ α)ῖ νεἰα[ πι γἱτῖ Γε[ίαΙ Γαμί, Ῥασπης- 

ηιάςς θηἶπι Ίία ποπ: 1π ἀεχίτῖς απἶάεπα ρπετος, Επίβχϊς 

νετο Ριε]ία. ΔΙ Επιρεᾷοσ]ες Πο: 

1π εα[ιάίογε επῖπι ρατίε ἴεγγαε πια ομίως μῖε, 

Εἰ πὶστί Ἰάᾳίχοο εἰ γιτ]οτος γυἱπί αἱ Ἠϊγ[α πιασῖδ. 

Αί ορ]π]όπεπι ἆᾳ πιαγῖς Τεπιρεγαίατα ταξ οα]Ιάϊογς ΥεχαΠ΄ 

ε[[ο οχααϊΠίο 1Η οοπιπιοηίαγ]5 ο {επιρεταπιεπίϊ εχρ]ὶσα- 

νπημδ, Ίππο Ύθτο, πί [αερίᾳθ τεροϊνπας, Ηρροοχαί]οα 



/ 
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δεικνύναι τὰ ήγματα πρόκειται τὰ ππομράτεια, ὅτι μὴ 

πάρεργον, ἀλλὰ τὴν λέδιν ἐξηγεῖσθαι. «καὶ ταύτην οὖν τινες 

τῶν νἑωτέρων ἐξηγητῶν ἐτόλμησαν μεταγράφειν (470) τὸ 

νε ιο καὶ ποιῆσαι στερϊώτεροι, δοκεῖ 7ὰρ αὐτοῖς 

ἄλογον εἶναι τὸ δεξιὸν µέρος τῆς μήτρας ὥσπερ Θερμότερον, 

ὕτω καὶ στερεώτερον λέγεσθαι. «φαίνεται γὰρ ὁμοίως ἔχον 

ὕσον ἐπὶ στερεότητι καὶ διὰ τοῦτο χρῆναι γράφειν φασὶν, 

ὅτι Θερμοτέροις στερεώτερον ἐν τοῖσι δεξιοῖσι καὶ µέλανες 

διὼ τοῦτο, δηλούσης τῆς λέξεως ἐν τῷ Φερμοιέρῳ τῆς µή- 

τρας μέρει κυϊσκεσθαι στερἑώτερον, ἐν ἴσῳ τῷ ἐσχυρότερον 

καὶ εὐρωστότερον, ἐπειδὴ καὶ Θερμότερόν ἐστι φύσει. περὶ 
δὲ τῆς αληθείας του δόγματος οὐ νῦν ὡς ἔφην εἶναι λέγειν 

καιρός. ἐπεὶ ὃ᾽ ἔνιοιυ πρὸς τοὺς εἰπόντας ἅπανια δεξιὼ 

µέρη τῶν αριστερῶν εἶναι Θερμότερα καὶ ἰσχυρύτερα διὰ 
τὴν τοῦ ἥπατος θέσιν, ἀντιλέγοντες ἐφασαν, [451] αλλ’ 
ἔκ τε τῶν ἀριστερῶν 1 καρδία κεῖται καὶ φαίνεται μή ὁ 
δεξιὸς οφθαλμός τοῦ ἀριστεροῦ μᾶλλον βλέπων μήτε τὸ οὖς 
ἀκοῦον ἢ τὸ σκέλος βαδίζον, αλλ ἐπὶ τῆς χειρὸς µόνης τὸ 

ἀεοτεία, ηΙΠ οΡΙίεν ταίίοπε ΟΟΠΠΥΠΙάΤΟ Ἠποη (εοτενίπιιις, 

Γεὰ εἶας ταπίαπι γετρα Ἰπίετρτεία. Ύεταη οἱ ματς ]εεί[ῖο-- 

ΏεΠΙ ΠοπΠΙΙΗ τεοεμίίοτες εκρ]απαϊίοτες Ἱππιαίατε απ Γ[αηΐ, 

Ἰαπο ἀῑοίίοπεπα, [Υππίογµτα, Ίπ Ἠβπο [Υπ οοΏνογίετ- 

ἴε5: 15 ΠαπΊηπε ταοπαΡρί]ε ε[ζε νΙάεῖιν ἀεχίταπι ρατίοπι 

τπῖετί αἱ οαΙΙάΙογεπι, Ἱία ΠΥΠΙΙΟΓεΠΙ: ε[ε ἆεβεινα: [πηΠΙ{εχ 

επῖπα αιιαπίππι αἆ ἨγπαάΙποπη ρεγί]πεί Γε[α Ἰαβετε ν]ἆε- 

Ίπγ. Αίφπε Ιάεο {ογίβεπάπα ε[[ε α)απ!, αποπίαπι ἵπ οα]1ᾳ1ο- 

τΊρας Ἠγηας 1π ἀεχίτίς εἰ πὶστΙ, Ἰοο Παπϊὶβοαπίῖβης νεΓ- 

Ῥϊς, 1π οα]ϊάϊτοτε νι]ναε [πα οοποερίαπη ε[ε Βγπῖας, απποά 

Ίάεπι [Πσηϊῃοαϊ αο υα]οπίῖας εἰ τοριίπης, απαπἆοαιἆεπι 

εἰ οα]άῖτι ε[ι παίατα. Ώο γνετ]αίε απίεπι Ἠα]αδοε Ρ]αοῖ[ῖ 

1π Ρρταε[επίῖα, πί ἀῑπί, πο ε[ ἴεπιρις ἀῑ[ετειάϊ. «παο- 

Ίετιπα αποηῖαπα ποπ] αἀγοτ[ας ἀῑοεπίες ΟΠΊΠ6Φ ἀεχίγας 

Ῥατίες Ππ]βτϊ οὗ ]οοογῖ Πίππι οα]]άϊογεν ε[ε αο γα]επίῖο- 

χε5, οοπἰταάϊοεπἰες Ἱπαυ]απί: ΑΙ 1π Ίαενα Ῥατίε ϱ0οΥ Ρροπῖ- 

Τατ, πεπε ἀεχίεν οεπ]Π5 εχαοίῖα5δ παπα βπΙ[ετ οεΙπετε, 

πεαμε ἀεχίτα αιχὶδ ααάϊγα απί ἀεχίτιτα γι πιε]ῖηςθ απι- 

ΟΛΙΕΝΗδ ΤΟΠ, ΧΥΙΙ, 99 8 
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τοιοῦτον δοκεῖ πιθανὸν εἴναυ, διὰ τοῦτο ὀλίγα πρὸς αὐτοὺς 

εἰρήσεται. μεγίστη γὰρ απόδειξις τοῦ τὰ πλεῖστα τῶν αθ- 
ῥένων ἐν τοῖς δεξιοῖο µέρεσυ κυϊσκέσθαι τὸ ἐκ τῆς ἆνατο- 

μῆς τῶν ζώων Φαινόμενον. δύο γοῦν ἐχούσης κόλπους τῆς 

μήτρας συναπτοµένους, κατὰ τὸν αὐχένα κοινὸν ἀμφοῖν ὄντα, 
τὰ μὲν ἄθῥενα τοὐπίπαν ἐν τῷ δεξιῷ φαἰνεσθαι κυϊσκόμενα, 

τὰ Φήλεα ὃ᾽ ἐν Θατέρῳ, κάλλιον ἦν τούτου φαινομένου ζη- 

τῆσαι τὴν αἰτίαν, οὐκ ἀνατρέπειν πειρᾶσθαι τὸ αληθὲς, 

ἀγνοίᾳ τῆς αἰτίας. ἀλλ ὑμεῖς γὲ καὶ τὴν αἰτίαν ἐν ταῖς 

ἀνατομικαῖς ἐγχειρῆσεσιν ἐμάθδετε, «Φξεασάμενου πρὸς μὲν 
τὸ δεξιὸν µέρος τῆς μήτρας, μετὰ τὸ καθαρθῆναυ τὸ αἷμα, 

καιὰ τοὺς νεφροὺς ἀφικνούμενον, εἰς δὲ τὸ ἀριστερὸν 
ἀκάθαρτόν ἐστυ καὶ ὀθῥώδες, ἐθεάσασθε δὲ καὶ τὴν παρ- 

δίαν ἐν τῷ μµέσῳ τοῦ Θώραχος κειµένην, οὐκ ἐν τοῖς αρι- 

στεροῖο. οἴηθῆναι δέ τινας ἐνταῦθα κεῖσθαι μᾶλλον αὐτὴν 

εἰκός ἐστιν ἐκ τοῦ διασημαίνειν τὸν σφυγμὸν πατὰ τοῦτο 
τὸ µέρος, ὡς ἂν τῆς ἀριστερᾶς ἐν αὐτῇ κοιλίας σφυξούσης. 

Ῥμ]αχο οορπο[οῖίατ, [οἆ ἵπ ἀθχίνα ππαπα [ο]απα 1 γΥοσ][ι- 

πηῖ]α ε[ἴο νιἀείατ. Ιάοῖτοο Ῥαυσα ἵπ 1ο ἀῑοεπίαγ: Πιᾶ- 

ΧΙτηα πᾶπη(ιε ἀοπιοηβγαί]ο, αιιοά Ρ]ηγ1π 1παχες 1π ἀεχίτα 

Ρατίο οοποιρίαπίἁσ, ιά εἴἰ, ᾳαοά εκ απίπια πα ἀϊ[[6-- 

οἰῖομε οοπ/ρ]οϊίατ. ΈΏιος ααάειαπ Ππας Ἠαρεπίε πίεγο Ρες 

οοχνἰοεπα απΠΙΡοΡιΙ6 ΟΟΙΠΙΙΠΙΠΕΠΙ οορµ]αίο5, 1ΠαΥε8 [αΠ6 Ρἱε- 

τΠΙΩθΘ 1Π ἀεσίτο, {οεπιῖπας Υετο 1π α]ίεχο οοποῖρῖ 4ε-- 

Ρτε]επάπίας.  Όπατε [αἰ]μς εταί Ίμ]ηφου τεῖ. Γεη/[1 8Ρ- 

Ραγεηάς οα[απῃ εκρ]οτατο εἴ ἨΠος νεχίαίεπι [αργετίογα 

οαμίαε Ι5ΠΟΓαΙΙΟΠΘ ϱοΠαΣΙ. Φε νο εἰ οαιίαπι 1π 1ῃτο 

4ε ἀῑποεσαπάϊ αγία ἀῑάΙοΙΠΙ5, αἲ ἀεχκίταπι αἱεγί ραγίεπι Ρετ 

χεπες [απρδυΐπεπι περιγραίαα, αἆ Ππ[ίχαπι νετο 1πημάαΠ- 

ἄππι αἀμιο αἶαιε [εογ[απι ἀε[οεεπάετο Ἱπίαϊας οος εἰἶαπα 

ΙἩ ΠΠθάΙΟο Ῥεοίοτο, πον ἵπ βμ]βγϊς οο]]οσαίιπα ε[[ε νιά[ᾳς, 

Τπ Ἰαο απίειη ῥρατίο αιάἆαπα ἔρ[απι ππαρῖ Παπ ε[[ο μαιιά 

Ἰπ]ηγῖα ογεαιἀετιπί, αποπίαπι Ῥα][ας Ίου 1 Ίοσοο ρεχοῖρὶ- 

ἴπτ, ποππρο βΒπίῃτο οογαῖ5 γεπἰτ]οι]ο [ε[ο 1π 1ρίο 60ΠΙ- 

ΠΙΟΥεΠίς., 
. 
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μῦ’. 

«Συνεκρίθη, συνέστη ὑξύτερον, κινηθὲν ἐμολύνθη καὶ βραδύ- 
τερον αὐξεταυ καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον. 

Ἠολλάκις εἶπον ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μυρίαρ είναι γρά- 

υφὰς, διὼ τὴν ἀσάφειαν ἁλλὼκ ἄλλως αυτας ῥυδμιρόντων, 

ὡς ἂν ἑκάστῳ δόξη τὸ τῆς ἐξηγήσεως έσεσθαι πιθαγὀν. αλλ 

ἐγω τὼς παλαιὼς γραφᾶς προαιροῦμαι, κῶν ἀπίθανοι ὃο- 
κῶσιν εἶναι καὶ μείζονα 1ὴν απορίαν ἔχοιεν. δι αὐτὸ γὰρ 

πιστεύου ἄν τις αυὐτὰς οὕτως εἰρῆσθαι. διότι καΐτου γ΄ 

απορίας οὔσης περὶ τὴν ἐξήγησιν, ὅμως οἱ παλαιότατοι τῶν 

ἐξηγητῶν ἐν ταύταις ὁμολογοῦσιν. εἰ δὲ Υ ἐτύλμων αὐτὼς 
µεταγρθάφειν, εἰς εὐπορωτέραν ἂν ὑπήλλαττον λέξιν ὡστξὲ 

Γπιθανὴν γενέσθαι τὴν ἐξήγησιν. εἰ Ἱοίνυν τῆς προκειμένης 

Ἰῥήσεως οὕτως νῦν γεγραμµένης ἐν τοῖς παλαιοῖς αἀντιγράφοις. 

᾿εἰδύτώων δὲ καὶ τῶν παλαιῶν ἐξηγητῶν οὔ"-ως αιτὴν ἔχου - 

σαν ἐξεῖλον οἳ πλεῖσεου τῶν νἑωτέρων τὸ ἐμολύνθη.  τινὲς 

δὲ καὶ τῷ κινηθὲν προσέθηκαν τὸ βραδύτερον, ὡς γενέσθαι 

πεις: 

(Οοπετείιή ε[ὲ, εοπ/{ἐἰεέμπα ε[, οἰίμν πιοέιπα εἰ, ἰπφιῖ- 

παίμπα ε[ὶ εἰ ἰατάίμς αμβειι εἰ Ρετγ ἰοπεβίμ5 ἴεπιριδ. 

Οτεῦτ]α ἀῑπΙ Ἰοο ἵπ Ιρτο πιῖ]]ε ε[[ε Ἱεοοπιπα πΠιο- 

4ο5. Ῥτορίετ οΡ{οιγτἰαίεπι α]Ι5 αἰπίε 1ρία5 οοποΙΠΠαΙ Π]νιις, 

μἱ ομἶημο εχρ]απαίίο νε μι] [ογο νῖ[α Γαετ. Φεὰ 65ο 

νείετες [εΓρίηγαΦ ΡτάεροΠο, επ πηηίπιε γετίβπι]]ες ο[[ο 

ν]άεαπίΩχ, ΠΙΒ]ΟΓΕΙΠ(ΗΕ Ιεσεηπ Ρας αππρισατίαίεια ρταερεαηί. 

ΟΡ τὰ επῖπι αρίαπι αιΠκρίαπι οα5 Ἱία ἀῑεία {με ετεἆαί, 

αποµίατα Πεεί Πἱ εχρ]αµαίίο ἀπδία, π]]οπάπας ΙΠίεν νέ- 

Πα μῄμπιος Ππίετρτείες ἆε 5 οομγεμΙῖς ΠΠ Τρία αιίσαι 

πηπίαγε απ[ ε[εηί, ἵπ εἸαγίογεπι ]οομοπε ρογπιιία[ουί, 

αἱ ἀρία Ἱπίεγρτείαίίο νοχ λος {ογεί. Ἠτοροίιῖς Ιδιίας 

νειρῖς Πία ηἳπο ἵπ απιϊ(αῖ οοΙοῖριις Γετ]ρί5 εἰ νείι [15 

εχρ]απαίϊοσίρα5 Πα]1δπιοά{ ]εοίίοπεπα αδηο[οεπδιις Ραντ 

τεοεπ!ίοχαπι Ίαμο Υοσειη, ὑπφμίπαίπα ε[, εκειπεταί. ΔΙἰ- 

ααἱ Ύειο εἰ νου, πιοίωπα ε[ὲ, εαπι ἴατάιας αἀάτάεταπί, αἱ 

ο ας ὁ 
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την λέξιν τοιαύτην, συνεκρίθη, συνέστη ὀξύτερον, κινηθὲν 

/ .”ε- . . ” » . 

βραδύτερον αὔξεται. τιγὲς δὲ τὸ καὶ διὰ τοῦτο προὔταξαν 
τῆς λέξεως ὡς γενέσθαι τοιάνδε. καὶ διὰ τοῦτο συνεκρίθη, 

’ ΄ Ν -- 3 

συνεστη. το 7γὲ μὴν τῆς διαγοίας οὐ µέγα παραλλάττου 
Δ , Ν / Ν . Ἶ 

κατα πασας τας γραφᾶς, βούλονται γὰρ οἳ ἐξηγηταὶ συγκρι- 

Θῆναι καὶ συστῆναι δια τοῦτο Όάττον τὸ ἄθῤεν τοῦ θήλεος, 
.. ν / ’ 3 - - 5 

ὅτι θερμότερόν ἐστι, καὶ κινηθῆναι δὲ θᾶττον αὐτὸ διὰ 
” / ’ « ν. -/ - 

τοῦτὸ φασιν. καὶ μέντοι καὶ ὠμολόγηται σχεδὸν ἅπασι τοῖς 
3 ο. 3 / ΄ . . Ν υ -” 

(ατροις ουὐ μόνον διαπλαττεσθαυ ὣαττον, αλλα καὶ κινεῖ- 

σῦαι τὸ ἄθῥεν τοῦ θήλεος, εἴρηται δὲ περὶ τούτων σαφῶς 
3 ” η / ς ε; - 

κάν τῷ περὶ φύσεως παιδίου, ὥσπερ γὲ καὶ παρὰ «4{ιοκλεῖ 
Ν π ς [ - 

κατα τα περὶ γυναικείων συγγράμματα. Γοῖφος δὲ φησι 
, ] / 3 ιό 

4ιογένη τὸν ᾿ Απολλωνιάτην µόνον ἐναντίως αποφήνασθαυ 
λ λ ; , » απ λερ 

κατα το περὶ φύσεως [195 ] δεύτερον’ ἐγω δὲ οὐκ ἐνέτυχον' 
τῷ βιῤλίῳ. μαρτυρεῖταί ΥΣ μὴν καὶ πρὸς αὐτῶν τῶν κνου-. 

σών καὶ Όᾶἄττον ἀρχόγενα κινεῖσθαι καὶ πλείονας καὶ σφο- 

ὁροτέρας κινήσεις φαἰνέσθαι κινούμενα τὰ ἄθῥενα, λέγεται 

ὃ΄ ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει, ὅτε μὲν ᾶττον ἐκινήθη τε καὶ 

]οει!ί1ο ε)ιςπιοάΙ ΠΕ, εοπογοίπι ϱΒ, οοπβΠαίαπα εβ οιμας, 

ΠΟΙΑ {αγατις απσοίιχ, Τίεπι αἰΠ Ἰας νοεε» εἲ ρτορίες 

ῶοο ογαἰίοπί Ῥγαερο[ιοταπί τἲ ἰα]ῖς Παϊ εἰ ρτορίετ Ίου 

εοπογείτιπι ο, οοπ[ἰπίαπα εΠ. Θεπίεηίῖα οπίάεπι ἴπ 

ουσηῖρας Ἰς Ἰοσίοηίριις Ἰμαιά Πα πιπ]ίαπι ἀῑνετία ε[; 

νο] οεπῖπι ΙΠΙεΤρΓΟΙΟ5 1Πᾶτεπι ϱπαπα {6εΠΙΠαπα ο1ἱ118 

οοποχγείᾳεγα αἴφιιο οοΏ[Η Μι εο αποά οα]άϊον Πε, αἴηπε οὉ 

Ἠοο Ίάεπι ἀρ[απα ο ας ππονενί α]απίς απῖπ εἴἶαπι Ιπίες 

ΟΠΊΠ65 Γεγε πιεᾷῖςο ππαΓεια (παπα Γειηῖπαση ΠΟΠ Γο]απ1 οοΠ-- 

Πγπιατϊ, [εὰ εἰἶαπι πιονετί οἶίας εοπβαϊ, Ώε 11 απίεπι 

αἱ Ἰπ Ἰργο ἆα παίατα ριετὶ αροτίο παγγαίαπα ε[ί, απεπι- 

αἁπιοάππι εἴ αρα Ώτουίεπα ἵπ νοἱαπήπῖρας ἆ4ε πι] {εγαα 

πιοχβῖς. ἨΒυίας απίεπι [οἶαπι Αρο]οπιαίεπι Ὠϊοσεπεπι 1π 

ουπἰτατίαιη Ἠαβετο [επίοπίῖαπι ἹπαιΠί 1π Γεοιπάο Πβτο 

4ε παίυτα, {[εὰ Ἰΐρει 11ο ἵπ ππαπα5 πο[τας ποπ νεηῖε, 

ΟΠ. εἴἴαπι εἳ Ἱρίαο ι{ετάαπ βεγεηίθδ, Ππιαγεδ αἵ οΙῖαδ 

Ι1ΟΥΘΥΙ 1Πεῖρετε εἰ ρ]ανῖίρας ναλάἸογίβΗδᾳπο πιοῖρις ασι- ' 
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, ε] 

συνέστη, τουτέστιν ἐπάγη τὲ καὶ ἑστερεώθη. μετὰ ταῦτα 

ὃ᾽ αὔξεταί βραδύτερον τοῦ θήλεος τὸ ἄρθῤεν, αἴξησιν δὲ 
πότερον ἡ Ἡν. κινούµενον ἴσχει . µόνην } τὴν ἐφεξῆς λέγει 

νῦν ἄδηλον. αληθὲς δε. ἐστιν ὅτε καὶ μετὰ τὴν αποκύησιν 

αὔξεται τὀ τὸ Όῆλυ Φᾶττον καὶ ἵσταταυ πρότερα τὰ τῆς 

αὐξήσεως αὐτῷ. τοῦ μὲν αὐξεσθαι Θᾶττον µαλακύτης αἰ- 

τία τοῦ σώματος. ῥᾷον γὰρ ἐπιδίδωσι διατεινόµενα τὰ 
τοιαῦτα σώματα πρὸς τὰς τρεῖς διαστάσεις, μῆκος, βάθος 

καὶ πλατος. ἵστασθαι δὲ καὶ παὐύεσθαι τὴν: αὔξησιν αὐτοῖς 

προτέροις τῶν αἀθῥένων, - οὐκέτυ διῶ τὴν µαλακύτητα τοῦ 

σώματος, ἀλλὰ διὼ τὴν ἀσθένειαν ὑπάρχει. Οδύναμις γάρ 

ἐστιν ἐν τοῖς ζώοις φυσική, τὴν αὔξησιν αὐτῶν ἐργαζομένη, 

δὲ ἂν ἀθῥωστοτέρα μὲν οὖσα "ἐπὶ πλέον αὔξεται, Θᾶττον 

δὲ παύεται τῆς αὐξήσέεως; ἀσθενοῦς ὑπαρχούσηρ. εἴπερ 

οὖν ὁ “/πποκράτης αὐτὸς ἔγραψε τὸ ἐμωλύνθη,. τοιοῦιον ἂν 
φαένοιτο σηµαίνειν, οἷον κᾷν τῷ δευτέρῳ 'τῶν' ἐπιδημιῶν, 

ἴατε 4Ρρρατεγο (εβαπίατ. ἘἨϊοιίαχ απίοαι ΙΠ ΡΤΟΡΟΠΙΙ5 γει- 

Ῥϊ6 ατιοά. ο] οοπεγείις εβ εἲ οοπ/[Ηπίας' ε[ξ, Ίος εβ 

εοππρασοίας εἰ Άτπηιι {αοἰας εἰ, "ΡῬο[ίεα. νετο΄ πια παπι 

Τεπιῖπα ἱαγάῖας εγε[οῖξ; ἀποτεπιεπίάπα αιι{επα αίτη Τά, αιοά 

Ἰπ πίετο [ο]απι Πί, απ ᾳποά α ρατί, 1π ρταε[επίία ἀῑσα 

1η οΡίοιτο οε[ι; [εὰ 1]]αά νεταπι εβ, αιοά α ρατία Γοεπιῖπα, 

4 ΠΗπη νε]οεῖας αἀο]ε[οῖε, ἴαπι Ῥτῖας Ιπογεπιεπίαπι ἵπ Τρία 

Ππτίαν,  Οποά οεἰεγῖπ αισε[οαῖ, οοΓροτῖδ πιο]]μάο ἵπ 

οαυ[α ο; :«ε]ασπιοάί Παπιπθ οογρογα 1Ππ ἴος Ι[ῄαπίίας, 

Ίοησιιπι [εἴ]οςί,. Ῥγοίαπάσπι απο Ἰαίαπι οχροτγεοία, {αοῖ]ο 

Ἱπογεππεπίαπι Πι[οιριαΠί, Ύοταπα φιοᾷ ΙΠΟΓΕΠΙΕΠΙΗΠΙ 1Π 

1ρί5 Ρτίας αἵαπι 1Π ππατίρας ἀεμηαί αο Άπεπι Γαπιαί, ΠΟ 

11επι ΟΡ. εοτροσῖ5 ππο]Πάἴπσπι, [εὰ ρτορίετ Ιπιρεοϊ]11{αίεπα 

14 ασοῖάτί; {[αοσῖίας ε[ί επι Ἱπ απΙπιαπίῖρας Ἠποίμτα]18ι 

ᾳπας 1Ρ[ΓΟΥΗΠ Ἰποτεπιεπίϊ οΠεοίιτὶκ ε[, Ρτορίεγ α παπι Ίπι- 

ῬεοΙ]ίογεπα φπἶάεπι ρ]ας αισε[οαπί, [εὰ οἴας οτε[οεγε οἳ 

εἶιις Ππρεοι]Ηἰαίεπι ἀεβπαπί, 9 απἶάειαι ἀρίίαν 1ρ[ε ΗΙρ- 

Ροουταῖες Ἠαπο νοσεΠῃ, ἐπφμίπαέμπι ε[, [οτιρβ[Πεῖ, ίαιε ααἷά-- 

ἆαπα {ση]ῇβσατα νιἀείατ, αμαὶο οί ἵπ [εοιπάο ἆ6 πιοχρῖφ 
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ἔνθα φησίν" «ἀρισεερὸν παρ οὖφ οἴδημα, τῇ δ᾽ ὑστεραήῃ 

καὶ δεξιόν. ἦσσον δὲ τοῦτο καὶ συνελειαίνετο ταῦτα καὶ 

ἐμωλύνῦη καὶ οὐκ ἀπεπυήσατο. τὸ γὰρ τῆς «ὀξείας κινή- 

σέως καὶ μεταβολῆς παυσάµενον καὶ ἀποψυχθὲν οὕτως ὠνό- 

µασεν. 

ν. 
”ω. 5 ’ ” 
Οτι ἐστερεώθη καὶ χολωδέστερὀν τὲ καὶ ἐναιμόεερον, τοῦτο 

͵ , Ν 3 ” 
Φερμότερὀν ἐστι τὸ χωρίον τῷ ζωῳ. ο 

4ιὼ τοῦτόὸ φῆσε τὸ ἄρῥεν στερεώτερὀν τὰ καὶ χολω- 
δέστερον καὶ ἐναιμέτερον γενέσθαι, διότι καὶ τὸ χωρίον ἐν 

ᾧ κυΐσκεται τοιοῦτον ὑπάρχει. λέγει δὲ δηλονότι τὸν δεξιὸν 
κόλπον τῆς μήτρας, καὶ ταύτην τὴν ῥῆσιν ἄλλος ἄλλως γρά-- 

φευ. : πάντες µέντου τὴν αὐτὴν διάνοιαν φυλάττουσι, διότο 

καὶ τὸ.λίαν ακριβώς ζητειν ὁποία τίς ἔστιν ἡᾗ ὄνιως /π- 

ποκράτους λέξις περιττὀν. ἄμεινον γὰρ οὐ τοῦτο σκοπεῖν, 
αλλ εἰ τὸ λεγόμενον αληθές. {ἡᾗ ὃδ᾽ ἀλήθεια διὰ τῶν ἄνα- 

νυ]σατίριαδ,. αδί αἲξ: . Γεοππάαπα: απΐεπι Ππϊβταπα «ππιοχ, 

Ροβετο απίεπι ἀῑε αἱ [εοιπάππι ἀεχίταπι, ἨΠΙΙΠΟΣ Ύετο 1ῇα; 

εἰ οοπιρ]απαραπίας ὰ εἰ ΙπααΙπαΙ [απί εἴ ποια [αρριτᾶ- 

νετυπί: πᾶπι α΄ οε]ετῖ πιοία ἱταπ[ααίαίίοπεφαα ἀείπεις ασ 

χε[πΙρεγαἴάπα Ἱία ποπιΙπανΙί, 

1.. 

Ιάείτεο Γοἰίάμς Γαειμς ε[ εἲ δι[ίο[ιου εἰ τηαβις /απριίπο- 

{ως ομία ἰ[ε εα[άίογ ε[ξ ἴοοις απϊππαϊὶ. 

Ῥγορίεγ,]οο, {παπῖέ, πιατεπα [ο]άίοχεπι, Ῥ]ο[ίογεπι 

εἳ [ασι]πῖς Ρ]επίογεπι ογεαίαπι είτε, αποπίαπι Ίοοιδ, 1π 

απο ρἰσαϊίας, ε)ασπιοᾷἱ οι, Εἱοῖί απἴεπι ἀεχίγιπι {εν 

παπι.  Ἠαεο «ποᾳπε νετρα αι αἰίεν [ου δίς ΟΙΗΤ1ΘΡ. 

{αππεη διαπάεπα Γεη[απι [εγναπί, αααποαφιϊάεπα εἰ αοοιγαίθ 

π]παῖ, «οαεπαπι Πί γετα Ηιρροοταίῖ ἀῑοίο, ἸἹπααῖγεγο 

{αρειναοσιπι ε[ξ, πιε]ῖμς ε[ὶ επἰπα ΠΟΠ Ίου [ρεοιι]ατί, Γεὰ 

απ Ἰὰ αποά ἁῑοιίαν νεταπι {, ὙΥοτιίας αιίοπα, αἱ ἀῑσι- 
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τομῶν, ὡς ἔφην, εὑρίσκεται, τῶν αἀθῥένων τοὐπίπαν ἐν τῷ 
δεξιῷ κόλπῳ τῆς μήτρας κυϊσκομένων. εἴρηται δὲ καὶ τῇ 

:αἰτία τοῦ Βερμότερον εἶναι τοῦτο καὶ αυτὴ διὰ τῆς ἄνατο- 
μῆς ἐγνωσμένη. 

Πηδ, Ρε ἀ[εοίίοπες εχρ]οταίατ, ππαγίρας Ῥ]εταπιαε ἵπ 

ἀετίνα πἰεγὶ Ῥατίε οοποερ!ῖδ. ΟὉαμία 4ποᾳαε, αποά Ίαες 

Ῥαι5 οα]άϊος Πἲ, ἰταβία ο[ι οἱ Ἱρία Ρε ἀ]εοίίοπεπι 
οοσδητία. 



.1Ρ85ἱ ΑΕ ; 

π Ἑ Ε ΕΕΣ 8 1. Ῥ, πι σοασεοεοςνυοι 
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126 ΗΠαρθηῦε 

μι. 

«Πού ἡ 

ρ8τς 1 

Β4οΜθα., 

ριΕΑςε ΡΟ ΝΟΙ ΕΕΜΟΝΕ 

σΑακῦς ΟΕ 511Ρ» ΕΡΟΜ ΤΗΙ5 Ροςκεῖ 

ον ο Έντ
α 

υΝΙΝΕΡΣΙΤΥ οε ΤΟΚΟΝΤΟ μΒΚΑΕΥ 

λοι ----- -- ππῃι 



μασ Ν 
. ο Ἡς ο Ξ 
ημσσμα ἀν ο αι 5 

η ' ν΄ .. 


